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Concursului nostru 
permanent de jocuri 

și probleme 
educativ ■ distractive : 
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pecte. De pildă, studenții din 
anul IV de la facultatea noastră 
care au început de acum practica, 
și-au permis într-o zi să vină mai 
tîrziu. Cel care îndrumă practica 
a hotărît pe loc ca aceștia să re
cupereze întreaga zi după termi
narea perioadei de practică. Este 
numai un exemplu. Studentul 
trebuie ajutat însă prin toate mij
loacele să înțeleagă că fiecare mi
nut de practică trebuie respectat. 
Și-o ultimă chestiune. Coiocviul 
de practică să fie mult mai sever, 
în anii trecuți exigența la acest 
colocviu a fost scăzută. Studenții 
au prins slăbiciunea examinatorilor 
și și-au permis să chiulească, să 
nu se pregătească suficient Anul 
acesta, credem, experiența nu se 
va repeta. Studenții au fost din 
timp avertizați.

Am părăsit Facultatea de elec
tronică și ne-am îndreptat spre 
cea de chimie industrială. Cu

Problema actuală în institutele noastre de învățămînt superior
estg încă sesiunea de examene. Sînt antrenați în examene studenți 

<' și cadre didactice. Și unii și alții primesc un calificativ pentru zece 
p luni de muncă; studenții pentru cit și cum au învățat, profesorii 
(' pentru ceea ce au reușit să împărtășească studenților. Emoțiile și 
p încordarea specifice examenelor vor mai dura cîteva zile doar. Ci- 
I * teva zile și fiecare va avea clar bilanțul activității sale. Unii, și 
P cei mal mulți, se vor bucura de succese, ușurați, alții puțini desigur, 
P vor fi triști, cu greutatea unei corijențe, restanțe, sau chiar repeten- 
<1 ție. Și-apoi, vacanța! Mulți, chiar foarte mulți studenți schimbă 
(1 însă locul de învățătură din institut cu lacul de muncă în intre- 
<' prinderea unde-și vor desfășura stagiul de practică. Problema* ac- 
P tuală deci, pentru o mare categorie de studenți, va fi peste cîteva
< * zile practica în producție. O perioadă de șase săptămîni, grea, 
i ’ care cere eforturi mari, ce se vor adăuga la eforturile din sesiune, 

kP incontestabil și ele mari.
P Experiența anilor, a celor cîțiva ani de cînd se organizează prac- 
'' tica studențească cu părțile ei pozitive și deficiențele întîmpinate, 

dovedește însă că eforturile sînt necesare, călesc și asigură pregă- 
tirea unor viitori specialiști buni. Acestor eforturi se adaugă, 

P pentru o mai bună reușită a pregătirii, cîteva cerințe esențiale. 
<' Din partea institutelor: asigurarea conținutului și a unor locuri 
P de practică adecvate specialității; condiții de viață bune, potrivit 

eforturilor care se cer studenților; control didactic și în același 
timp educativ, pe toată perioada practicii.

<1 Din partea întreprinderilor: interes și răspundere pentru cei greu, dar l-am găsit pe tov. prof. 
care vin la practică; îndrumare tehnică șl de execuție calificată și Emilian Bratu, decanul facultății. 
continuă; locuri de muncă unde studenții să poată munci efectiv. ry~ ‘ r r’—,1: n—

P Șit în sfirșit, dar nu în ultimul rînd, din partea studenților : dis- 
ciplină, conștiinciozitate, pasiune, străduință în a se încadra în 

’' viața de producție și obștească a uzinei, dorința de a cunoaște pro- 
cesul de producție, apropiere și respect față de* muncitori. Toate 

’ aceste cerințe au constituit subiectul anchetei întreprinse de noi
< in cîteva facultăți ale Institutului politehnic din București și două 

mari întreprinderi care primesc la practică numeroși studenți,

Ne-am oprit la Facultatea de 
electronică. In persoana tov. Ion 
Popa, prodecan al facultății, am 
găsit un interlocutor amabil și bun 
cunoscător al problemelor practi
cei studențești. Din discuție am 

ireținut ca important că institutul 
'trebuie să asigure un

...Control didactic pe

100 DE ANI

De la tov. prof. Emilian Bralu 
am aflat

..cîteva lucruri noi
ți propuneri

tot parcursul practicii, 
un colocviu sever...

— Facultatea noastră nu este 
mare. Trimite totuși la practică 
peste 350 de studenți. In anul IV, 
studenții sînt trimiși în practică 
pe specialități diferite: electroni
că industrială, radio-comunicații, 
comunicații telefono-telegrafice, 
centralizări și semnalizări. Să 
cauți pentru circa 350 studenți 
locuri de muncă corespunzătoare 
nu este tocmai ușor, dar, rezolva
bil. Bineînțeles, dacă există bună
voință din partea celor care tre
buie să caute locurile de muncă 
și a celor care trebuie să-i pri
mească pe studenți. Anul acesta 
ne-a fost mai ușor să încheiem 

^contracte de practică cu î 
Aprinderile. Acestea au fost 
înțelegătoare și nu ne-au 
făcut șicanii ca 
cuți. In afară de cîteva 
deficiențe (stația de Radio-e- 
misie-Băneasa a primit la practică 
patru studenți în loc de șase, cîți 
erau planificați, stația de televi
ziune „Casa Scînteii*4 avea plani
ficat patru locuri pe care ni le-a

In anii

între- 
; mai 

mai 
i tre- 

mici

refuzat ca apoi prin nu știu ce 
întîmplare — doi studenți să ob
țină totuși aprobarea pentru prac
tică), contractele s-au încheiat de 
bună voie. N-aș putea spune tot 
așa de convins că s-au încheiat cu 
plăcere. Deși studenții care vin să 
facă practică vor fi mîine specia
liștii lor, unele întreprinderi nui 
primesc cu bucurie.

O explicație este poate și aceea. 
că practica se face în timpul verii, 
într-o perioadă de vîrf, cînd mulți 
oameni din întreprinderi pleacă în 
concedii. Este foarte greu pentru 
cei care rămîn să-și consacre din 
timpul de muncă îndrumării stu
denților, mai ales acolo unde nu
mărul lor este mare. Această lipsă 
de control și îndrumare trebuie 
s-o compensăm noi, institutul. 
Cadrele didactice, în norma căro
ra sînt cuprinse un număr de ore 
de practică, au asigurat întotdea
una controlul practicii studențești, 
dar nu pe toată perioada de prac
tică. Anul acesta am asigurat 
controlul în permanența. Cadrul 
didactic, asistent sau lector, își 
petrece zilnic trei ore în între
prindere, alături de studenți.

Studenții, mai ales acolo unde 
sînt mulți, sînt spectatori la pro- ; 
cesul de producție. Ideal ar fi să 
lucreze direct în producție. Dar 
e foarte greu de realizat. In orice 
caz, studentul conștiincios poate : 
învăța mult și în condițiile actu
ale de practică. Studiază mașinile, 
instalațiile, face schițe, își com- 
plectează caietul de practică cu: 
observații personale. Dacă studen- : 
tul e disciplinat și respectă cele , 
opt ore de muncă, cu atît mai | 
bine pentru el. Și există metode 
ca să-l facem pe student să-1 res- |

— Pentru studenții care învață 
în București practica în întreprin
derile Capitalei este nefolositoare. 
Studentul este mult prea legat de 
București, îl atrag prietenii, ștran
durile, distracțiile, găsește mai ușor 
mijloace do a se eschiva de 
practică. Facultatea noastră 
pentru acest motiv (adăugat

la
Și 
la

de la înființarea 
industriei noastre 
petrolifere

convorbire cu tov. MIHAIL FLORESCU
ministrul Industriei Petrolului și Chimiei

INTREBARE: Se împlinesc a- 
nul acesta 100 de ani de la în
ființarea industriei noastre petro
lifere. Prin ce este marcat acest 
eveniment ?

RĂSPUNS: Petrolul era cu
noscut pe meleagurile țării noas
tre cu sute de ani înainte. Marele 
patriot și cărturar Dimitrie Can- 
tenrir arăta în lucrarea sa „Des
crierea Moldovei*4, scrisă în 1717, 
că la Tazlăul Sărat, lîngă Moi- 
nești, țîșneau izvoare de păcură 
amestecată cu apă, pe care țăranii 
o foloseau ca unsoare de osie.

Lăcăritul, adică scoaterea ți
țeiului cu o lingură specială, era 
o meserie citată în cronicile Mol
dovei și ale Țării Romînești.

Nu se poate vorbi despre o in
dustrie petroliferă în țara noas
tră decit în momentul cînd ți
țeiul a început să fie prelucrat în 
instalații. Acest lucru s-a petre
cut acum 100 de ani, cînd, în a-(Continuare in pag. 2-a)

La GA.S. FI or ești regiunea Galați se lucrează intens în a- 
ceste zile la culesul căpșunilor de pe o suprafață de 4 ha.

In fotografie: muncitorii din brigada pomicolă a secției Pe- 
trești. Foto : AGERPRES

anul 1857, s-a construit la Rîfov, 
lingă Ploești, prima rafinărie din 
țară destinată obținerii petrolului 
lampant. Rafinăria lui Teodor 
Meliedințeanu avea o capacitate 
de prelucrare de 2.710 tone petrol 
anual. Este de relevat faptul că 
primul cazan pentru obținerea pe
trolului lampant, construit la 
Pittsburg, în S.U.A., aproape în 
același timp, avea o capacitate 
de numai 5 barili (750 litri).

In luna martie a anului 1857 a 
intrat în funcțiune prima rafină
rie din țara noastră, iar în luna 
mai, a aceluiași an. primul oraș 
din lume iluminat cu petrol lam
pant a fost Bucureștiul. In ace
lași timp s-a înregistrat oficial 
prima producție de petrol, Romî- 
nia figurînd pe primul loc al sta
tisticilor mondiale cu 275 de tone.

Abia doi ani mai tîrziu, în 
1859, Statele Unite ale Americii 
apar pentru prima dată cu o pro
ducție de 274 tone, pe cînd țara 
noastă dădea 605 tone.

Fabricarea industrială a lam- 
pantului, a cărei inițiativă apar
ține lui T. Mehedințeanu, a in
tensificat exploatarea petrolului, 
a stimulat descoperirea de noi 
zăcăminte petrolifere și producția 
a început să crească într-un ritm 
accelerat.

Anul 1857 marchează nu numai 
începutul industriei noastre petro
lifere dar și începutul industriei 
petrolifere mondiale.

ÎNTREBARE : Care a fost e-

(Continuare în pag. 4-a)
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Cu gîndul la MOSCOVA
ORAȘUL FESTIVALULUI
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pe acum se poate preve- 
că va fi foarte greu pen- 
Comitetul italian al celui 

Festival Mondial

Luigi Plntor
corespondentul „Scînteii tineretului" la Roma

tendință liberală și demo-
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„Ciprian Porumbescu din Bucu
rești și „Gh. Dima“ din Cluj, șco
lile de coregrafie din București și 
Cluj, studenții de la Institutul de 
artă teatrală și cinematografică 
din București și de la Institutul 
de teatru „Szentgydrgy Istvan' 
din Tg. Mureș, de la institutele de 
artă plastică din București și Cluj

Pe patru scene 
din Capitala a în
ceput zilele a- 
cestea cel de-al 
II-lea Festival re
publican al ele

mentelor fruntașe din școlile și 
institutele de artă. Această trecere 
în revistă a celor mai bune, mai r  , ,  ,
talentate elemente artistice — de • etc. Festivalul a început la 18 iu

nie și se va încheia la 27 iunie a.c.
Ieri, s-au prezentat pe scenă e- 

levii Școlii de muzică din Iași, 
București și Orașul Stalin.

Concertul simfonic dat de stu
denții clujeni a relevat remarca
bile calități dirijorale și solistice 
(dirijor — Rațiu Miron, solist — 
Ștefan Ruha).

în fotografie: orchestra sim
fonică a studenților de la Conser
vatorul „Gh. Dima“ din Cluj în 
timpul concertului.

la frageda vîrstă de 6 ani pînă la 
aceea a absolvirii conservatorului 
— face parte din entuziastele ac
țiuni în vederea Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Moscova.

De remarcat că la acest Festi
val republican participă în total 
peste 550 de persoane de ia șco
lile, de muzică din Iași, Cluj, Timi
șoara, Orașul Stalin, București, 
Tg. Mureș și Reșița. Apoi studen
ții conservatoarelor de muzică

„Intr-adevar,
CONSTANȚA (De la trimisul 

nostru). Remarca aceasta a făcut-i> 
un tovarăș de călătorie din com
partiment. Privirile tuturor s-au 
îndreptat spre fereastra vagonu
lui. Intr-un lan întins de orz, cu 
spicele de culoarea razelor de 
soare, patru secerători-legători

a venit vara“

„Nu* opri, 
că sînt prea multi"

Copiii se bucură în țara noastră 
de cea mai mare grijă. O zi 
parte în an îl cinstește ca 
miner, ca pe un ceferist, 
un ostaș ...ca l 1
meîa de mîine.

Poate există cineva care 
iubească copiii ?

N-aș fi crezut. Am văzut acum 
și asta.

Eram în ziua de 29 mai, spre 
prînz, în troleibusul 81, turul 8— 
aproape gol. Ploua cu găleata. La 
stația „Arhitect Ion Mincu“ zeci 
dc copii, ieșiți de la școală, aștep
tau, murați pînă la piele.

Șoferul se pregătea să frîneze, 
cînd taxatoarea (o tînără pe care 
utemiștii de la I.TJB. pot s-o i- 
dentifice fără greutate) se

a- 
un 

un ceferist, ca pe 
pe bărbatul și fe-

pe

să na

Ikecla ms
și comerțul

De 
dea 
tru 
de-al Vl-lea 
al Tineretului de a menține
participarea tinerilor italieni la 
Festival doar in limitele ce au 
fost stabilite și anume, 2.300 
tineri. Desfășurarea Festivalu
lui la Moscova, larga partici
pare internațională și progra
mul deosebit de bogat, fac ca 
numărul cererilor de participa
re adresate comitetului să fie 
cu mult superior locurilor dis
ponibile. Numai din provincia 
Trento, de pildă, diferitele or
ganizații au solicitat 214 locuri, 
în timp ce. pentru această pro- 
vincie. nu sînt repartizate decît 
30. Din aceste 30 de locuri nu
mai 12 sînt rezervate tinerilor 
comuniști — celelalte fiind ocu
pate de tineri democrat-creștini 
sau de alte concepții politice — 
ceea ce va imprima și delega
ției din această regiune un ca
racter larg, reprezentativ. Pro
vincia Trento este una dintre 
regiunile in care influența catoli
că este foarte simțită și care este 
dominată politicește de organi
zațiile partidului democrat-creș- 
tin. Din acest punct de vedere, 
atracția care se manifestă în 
această provincie pentru Festi
valul de la Moscova este sem
nificativă. De altfel, chiar pe 
plan național trebuie subliniat 
că, deși în mod oficial cercurile 
conducătoare clericale au împie
dicat formularea unei adeziuni 
la Festival, asemenea cereri nu 
lipsesc chiar din partea unor 
reprezentanți naționali ai aso
ciațiilor catolice de tineret,

în provinciile din sud nu lip
sesc de asemenea cererile de 
participare din partea tinerilor

de tendință liberală și demo- 
crat-creștină. Iată un exemplu 
concludent: fostul secretar na
țional al tineretului liberal — 
care astăzi învață la Universi
tatea din Palermo (Sicilia) — 
a cerut să participe la Festival.

Festivalul de la Moscova se 
află chiar și în atenția cercuri
lor economice. După cum se 
știe, impunerea de restricții în 
comerțul cu țările din Europa 
răsăriteană a cauzat mari pagu
be economiei noastre naționale. 
După cum s-a aflat Asociația 
bijutierilor din Valența, cele
bră pentru produsele sale, in
tenționează să ceară autorizație 
de la comitetul internațional al 
Festivalului pentru a expune o- 
biectele sale la Moscova, în 
cadrul expozițiilor artistice sare 
sînt prevăzute în programul 
Festivalului.

Aceste exemple, luate la în
tîmplare. ilustrează caracterul 
nou pe care-l îmbracă anul a- 
cesta participarea italiană la 
marea sărbătoare de la Mosco
va a tinerei generații. Preocu
parea organizațiilor constă mai 
ales în aceea de a da delega
ției italiene o compoziție cit 
mai largă și reprezentativă. Se 
urmărește înainte de toate ca 
în cadrul întîlnirilor profesio
nale. a întîlnirilor dintre tineri 
de diferite concepții politice, a 
manifestațiilor si expozițiilor 
artistice, a competițiilor sporti
ve, delegația italiană să fie re
prezentată de tineri cu diverse 
orientări politice, filozofice și 
aparținînd tuturor claselor so
ciale din diferite orașe șl re
giuni. In felul acesta și folclo
rul, cultura noastră națională

va fi reprezentată In modul cel 
mai real și eficace.

Este neîndoios că modul în 
care se organizează participa
rea tineretului italian la Festi
val este nou și mai cuprinză
tor ca în trecut. In diferitele 
regiuni, In orașe, au loc festi
valuri locale în cadrul cărora 
sînt prezentați cei aleși pentru 
a participa la Festival. Chiar 
și în fabrici, unde de obicei pa
tronii pun bețe în roate organi
zării unor astfel de manifesta
ții au loc adunări ale tinerilor 
muncitori care discută despre 
Festival, propun delegați, for
mulează idei etc.; aceste ac
țiuni ajută la pregătirea diver
selor comunicări pe care dele
gația italiană le va prezenta in 
cadrul Festivalului în legătură 
cu condițiile de muncă și de 
viață ale tinerilor muncitori din 
ramura textilă, din agricultură 
etc.

In același timp, s-a acordat 
atenție alcătuirii unor grupe 
corale, de folclor etc., care vor 
da spectacole la Moscova. 
Cînd am expediat această co
respondență, era pe cale să se 
formeze juriul de cineaști (care 
se va compune din cineaștii cel 
mai reprezentativi ai cinemato
grafiei italiene) care urmează 
să selecționeze filmele ce vor fi 
trimise la Festival. Problema 
care se ridică în fața noastră 
în prezent este aceea de a trece 
obstacolul pe care-l pot pune 
organele guvernamentale in 
privința eliberării autorizațiilor 
pentru trimiterea filmelor res
pective sau a operelor de pic
tură (pictorul Guttuso a făcut

de-acum un apel la toți pictorii 
italieni ca să colaboreze oentru 
a asigura succesul expozițiilor 
de pictură italiană prevăzute 
în programul Festivalului). Tre
buie învinse apoi obstacolele ce 
se pot iui in legătură cu obți
nerea pașapoartelor.

Peste puțin timp, Comitetul 
de organizare a Festivalului 
va începe o campanie propa
gandistică pe plan național 
pentru a intensifica și mai mult 
pregătirile pentru Festival care 
pînă acum s-au desfășurat mai 
mult pe plan local și provincial. 
Desigur că și in acest scop se 
caută idei noi. capabile să spar
gă zidul indiferenței și ostili
tății pe care cercurile oficiale 
îl ridică întotdeauna oricărei 
activități naționale și interna
ționale care-și propune drept 
țel apropierea între popoare, ri
sipirea barierelor artificiale, co
laborarea strînsă a tinerei ge
nerații in numele păcii și prie
teniei.

Din provincia Emilia s-a fă
cut propunerea de a se orga
niza o ștafetă de motocicliști 
care să ajungă la Moscova, 
parcurgind pînă acolo jumăta
te din continentul european, O 
parte a delegației italiene. ciți~ 
va zeci de tineri și tinere, ao- 
resc să ajungă în felul acesta 
la Moscova, după ce, depunind 
un efort fizic, au străbătut dis
tanța care separă granițele ita
liene de Moscova. S-ar putea 
ca acest proiect să întîmpine, 
in cursul realizării lui, multe 
dificultăți, în orice caz, el sim
bolizează spiritul de inițiativă, 
entuziasmul și bucuria cu care 
tineretul italian vrea să salute 
faptul că în acest an tocmai 
Moscova a fost aleasă ca loc 

de înfilnire al tinerilor din lu
mea întreagă.
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De cîteva zile Nelu 
rine necăjit Ia servi
ciu. Casca plictisit, 
sucește de colo-colo 
cîteva foi de hîrtie, 
privește cu îngrijorare 
Ia ceas și cînd se fa
ce ora 3 oftează : iar 
o să înceapă. Numai 
Nelu știe ce se în- 
timplă cu el și cu Mi
oara.

Tot scandalul a în
ceput de la o reclamă, 
într-o dimineață, în
torcând butonul apa
ratului de radio, s-a 
auzit vocea limpede 
a crainicului : „Cum
părați cu încredere 
ciorapii de nylon in
deșirabili44.

— Nelule,
ciorapi indeșirabili !

— Bine, dragă, abia 
de o săptămînă ți-am 
luat ciorapi. Acum...

— S-au rupt Am 
dat o groază de bani 
la remaiat. Vreau 
ciorapi indeșirabili.

O săptămînă întrea
gă a colindat Nelu 
prin magazine, dar 
nici urmă de ciorapi 
indeșirabili. Mioara 
nu l-a crezut. S-a în
voit la rindul ei de la 
serviciu și a luat ma
gazinele in șir. Nelu 
avusese totuși drep
tate...

Din ziua aceea în 
casă nu £-a mai vorbit 
de ciorapi indeșirabili. 
Adică n-au vorbit ei, 
pentru că la radio 
crainicul a continuat 
sâ anunțe cu aceeași 
nevinovăție. „Cumpă
rați cu încredere cio
rapi indeșirabili..."

Există numeroase 
cazuri cînd reclamele 
vorbesc despre pro
duse care nu se gă
sesc în magazine, ca. 
de exemplu despre, 
aparatele de radio 
..Super Electromag
netica". Oare tova
rășii de Ia radiodifu
ziune nu controlează 
măcar din curiozitate
— dacă reclamele 
corespund realității ?

Zilele trecute am 
întîlnit-o pe Mioara. 
Ne-a povestit pățania 
cu ciorapii. De ce nu 
scriți despre reclame?
— ne-a întrebat.

Propunerea ni s-a 
părut bună... și iată-ne

biroul tov. Poale- 
lungi, — șeful sec
ției prezentări de la 
Radiodifuziune.

— „Reclamele? Da, 
e o problemă serioasă. 
Am spus de multe 
ori ministerelor care 
ne trimit reclame 
punctul nostru de 
vedere. S-au luat și 
ceva măsuri, dar...

Din păcate nu știm 
încă sâ facem recla
mă. Asistăm la atitea 
realizări din industrie 
și agricultură, produ
cem diferite confec
ții din vinilin, instru
mente muzicale pen
tru copii, fabricăm 
pentru prima oară ră- 
citoare electrice, fiare 
electrice de călcat cu 
butoane pentru regla
rea temperaturii în 
raport cu structura țe
săturii, și — cînd-colo 
— facem reclamă la 
„Ratîtox*4 (otravă de 
șobolani), 
(praf de curățat vase) 
„Impregnol*4 și alte 
asemenea produse...
Interlocutorul nostru 

ne-a dat și alte re
lații din care reiese 
slaba legătură cu or
ganele comerciale, cu 
cumpărătorii. In ca-

.Titan"

zul acesta serviciul 
prezentări se mulțu
mește a fi numai un 
executor mecanic.

Am reținut obser- 
vația justă că depar
tamentele 
prinderile 
clamă la 
de cea 
greutate, 
pentru prima oară și 
care — totodată — 
se și găsesc în co
merț, că în reclame 
nu se indică întot
deauna modul de 
folosire, avantajele 
produsului și fabricile 
care l-au creat.

Acum cîțiva 
unii credeau că 
comerțul socialist 
avem nevoie de 
clamă. Din fericire, 
această părere e azi 
depășită. Reclama la 
noi a încetat de a fi 
un mijloc de concu
rență. Ca educatoare 
a gustului public, ca 
semnal al apariției 
noilor produse, ca e- 
lemcnt care înfrumu
sețează și colorează 
viața de fiecare zi 
— ea este apreciată 
de marele public și 
utilă producătorilor.

Reclama însă tre-

și în tre
na fac re

produsele 
mai mare 

fabricate

ani,
în 

nu 
re-

LIDIA POPESCU 
C. BĂNCILA

(Continuare 
in pag. 3-a)

0 reclami izbutită pentru „Loto"

înotau în marea galbenă lăsînd din 
loc în loc snopi grei.

A început recoltatul.
...De o săptămînă în șir, în bi

roul directorului și al agronomu
lui șef de la G.A.S. Jegălia, în ca
merele mecanizatorilor din bri
gada a IlI-a de tineret s-au adunat 

, mănunchiuri de spice de orz : pro
bele.

„Mai e puțin. Azi, mîine...“ A- 
cestea erau aprecierile tuturor și 
în fiecare zi luau alte probe. în 
sfirșit, luni s-au hotărît: miercuri 
începe recoltatul. Și ieri cele 4 
combine, care t-au confirmat to
varășului meu de compartiment 
sosirea verii, au intrat în lan. Pînă 
seara s-a recoltat orzul de pe 15 
hectare

Deși recoltatul este o lucrare 
care se repetă cu regularitate în I 
fiecare an. totuși, de fiecare dată, 
pentru cei ce string recolta prima 
zi, primii snopi, înseamnă prima 
victorie din anul respectiv, prime
le rezultate ale muncii lor. De a- 
ceea nu mi s-a părut curios cînd 
am citit pe fețele celor patru me
canizatori din brigada de tineret: 
Ghcorghe Cristiniu, Gheorghe Ji- 
tea, Vasile Bacaru și Petre Ca
zaca, bucuria izbînzii. Producția a 
fost evaluată la 2.000 kg. la ha.

din lenevia ei molcomă, se foi pe 
și îi strigă:

că sînt prea mulți!
...„Nu opri!“ — deci — îneci- 

ca-ți, șofer, datoria !
...„Că sînt prea mulți44 —pen

tru ca sînt copii, și nu cîțiva, ci 
o grămadă, care o să se suie 
greu cu picioarele lor mici, care 
sînt uzi de ploaie și o să umple 
locul de apă, aici unde stau eu, 
or să facă scandal, or să rîdă, or 
să se joace, n or să știe să-și gă- 
ssască prea repede banii de bilet 
și cr să strănute pe lîngă batista 
dată de mama... care or să mă 
deranjeze 1

Am citit odată despre un cetă
țean care, în pragul căsătoriei, 

I și-a retras actele pentru că, din- 
tro frază, a descoperit caracterul 
odios al viitoarei sale neveste.

Credeam că a fost unul care a 
vrut să pozeze. Dar cînd am 
auzit o pe această fată tînărâ, a- 
parent normală, aparent umană, 
strigînd :

„Nu opri, că sînt prea mulți", 
mi-am dat seama că n-am ne
voie să mai știu nimic despre ea, 
că o cunosc prea bine, că sînt 
deajuns și șase cuvinte pentru a 
zugrăvi un om.

FILIP CERBU

ă despre un ceta- 
pragul căsătoriei,

Menu „fix*
Fără exagerare, muncitorii gos

podăriei agricole de stat Clarii 
Vii din raionul Jimbolia, mecani
zatorii de la S.M.T.-Castelu, re
giunea Constanța și cei din multe 
alte unități agricole de stat din 
țară pot afirma aproape în fiecare 
zi că li s-a servit la cantină o 
masă „ca la mama acasă**. In
tr-adevăr, cafea cu lapte sau ceai 
dimineața, două feluri de mîncare 
și desert la prînz și două feluri 
seara, toate acestea servite în săli 
de mese care pot rivaliza cu ale 
unor restaurante bune și pe de
asupra prețul de cost convenabil 
tuturor, satisfac și cele mai exi
gente pretenții. Un adevărat menu 
fix de restaurant clasa l-a.

Nu pretutindeni, însă, se poate 
mînca la fel de bine. Și la can
tina S.M.T.-Pudul Iloaiei din re
giunea lași se servește zilnic un 
menu fix. Din păcate, însă, de 
multă vreme la această cantină 
menu-ul este prea „fix“, supără
tor de „fix“, îneît taie pofta de 
mîncare și unui om înfometat. 
Zile întregi, saptămîni chiar în 
șir se servesc aceleași două feluri 
de mîncare : fasole și cartofi. Va
riații se petrec numai în mo
dul de gătire a acestor două a- 
limente. Dacă azi, spre exemplu, 
s-a servit ciorbă de fasole 
și mîncare de cartofi, mîine car
tofii vor fi cu zeamă lungă, iar 
fasolea va fi scăzută.

Nu se poate oare găti bine și 
la cantina S.M.T.-Podul Iloaiei ? 
Dac-ar fi alimente în magazie ar 
fi și în cazan. însă deocamdată 
magazia este goală și nu sînt 
nici perspective să fie aprovizio
nată curînd ; nu sînt bani. Fon
durile cantinei sînt blocate de 
multă vreme. în 1952 întreprinde
rea de construcții agrozootehnice 
a Ministerului Agriculturii a avut 
de executat lucrări la acest S.M.T.

O perioadă, din lipsă provizorie 
de materiale, muncitorii întreprin. 
derii amintite n-au putut lucra, 
dar au consumat alimente pe care 
întreprinderea nu le-a achitat sta
țiunii. Valoarea lor? Mai „nimic" 
— de ordinul zecilor de mii. Apoi, 
cîțiva ani in șir o serie de elevi 
de la școlile profesionale de trac- 
toriști din Huși, Iași, Fălticeni, 
Botoșani etc. au luat masa în tim
pul practicii Ia cantina S. M. T. 
Podul Iloaiei. Școlile respective 
n-au achitat costul meselor, fon
dul cantinei s-a micșorat din nou. 
In sfirșit, o serie de mici „găi
nari" care au deținut posturi de 
administratori sau gestionari ai 
cantinei și-au întreținut gospodă
riile personale din alimentele can
tinei. Vreo doi din ei au fost de
feriți justiției. Atît. Banii pe 
care-i datorează toți acești „de
bitori" totalizează peste 100.000 
lei. Și atunci este de mirare că 
la S.M.T. Podul Iloaiei munci
torii mănincă prost ?

Convingerea lor este că situația 
se poate îndrepta fără prea multă 
bătaie de cap dacă cei in drept, 
începînd cu conducerea stațiunii și 
terminînd cu organele de resort 
din Ministerul Agriculturii și Sil- 
vicuiturii, ar luat urgent măsuri 
pentru deblocarea conturilor can
tinei. Conducerea stațiunii a făcut 
cîteva demersuri, organe supe
rioare au venit Ia fața locului, au 
văzut realitatea, au întocmit pro
cese verbale și atît. Se pare că sin- 
gura soluție ar fi ca tovarășii din 
Direcția generală S.M.T., care tre
buie să rezolve această situație, 
să mănince vreo zece zile în șir 
la cantina S.M.T. Podul Iloaiei. 
Cu siguranță că atunci ar lua 
măsurile cuvenite pentru ca, de- 
blocindu-se conturile cantinei, ma. 
gazia stațiunii să poată fi apro
vizionată omenește, iar masa să 
fie variată și gustoasă.

N. S1MIONESCU



INTILNIRI

a studențilorîntre profesori 
și STUDENȚI

Organizarea practicii 
de vară

Exemplul de muncă, de pasiune, 
exemplul de comportare și ținută 
morală, pentru student este și tre
buie să fie întotdeauna profesorul. 
Studentul își privește atent profe
sorul, iar celui pe care îl iubește 
și-l simte apropiat, dorește să-i 
semene. Tocmai de aceea e nece
sară apropierea, legătura strinsă 
dintre profesor și student în timpul 
și în afara procesului de învăță- 
mînt. Acest lucru presupune res
pectul studentului pentru un om 
care este mai în vîrstă decît el, 
are o mare experiență de viață și 
cunoștințe vaste pe care le împăr
tășește cu multă plăcere studen
ților.

Am socotit necesară introduce
rea pentru a argumenta de ce Ins
titutul nostru politehnic din Ora
șul Stalin a acordat o mare aten
ție creării unor legături strînse în
tre profesori și studenți, partici
pării profesorilor la procesul edu
cativ și în afara orelor obligatorii 
de curs. Am să vorbesc doar des
pre un singur aspect al proble
mei și anume despre întîlnirile 
organizate anul acesta între stu
denți și profesori. Precizez de la 
început că întîlnirile n-au avut 
caracterul unor ședințe sau confe
rințe, ci pur și simplu caracterul 
unor discuții prietenești. Proble
mele dezbătute în cadrul întîlniri
lor organizate au privit în primul 
rînd viața studenților. Profesorul a 
vorbit studentului din propria sa 
experiență de viață, arătîndu-i 
oum a rezolvat el anumite pro
bleme în anii de studenție, petre- 
cuți în condiții mult mai grele. 
S-au discutat și teme oarecum me
todice. De pildă, la o asemenea 
întîlnire s-a discutat despre orga
nizarea studiului individual, atît 
în ce privește însușirea cunoștin
țelor de specialitate cît și lărgi
rea cunoștințelor de cultură gene
rală.

Interesul studenților a fost stîr- 
nit mai ales de întîlnirile dedi
cate discuțiilor pe teme de tehnică 
modernă. Iată numai un exem
plu : Tovarășul prof. Radu Măr
dărăscu s-a întreținut cu studen
ții anului IV într-o discuție des
pre propulsia prin reacție a ra- 

. chetelor și modalități de realizare

constructivă. Prin cunoștințele 
deosebit de ample în acest dome
niu și printr-o expunere atractivă, 
profesorul Mărdărăscu a reușit 
să-i atragă pe auditori într-o dis
cuție pasionantă, prietenească, Ia 
un nivel științific apreciabil, care 
n-a depășit totuși capacitatea de 
înțelegere a studentului.

O altă întîlnire care s-a bucu
rat de succes a fost aceea a stu
denților anului II cu tovarășul 
conferențiar inginer Filipovici Jiva, 
prorectorul institutului, organi
zată în cadrul unei adunări gene
rale U.T.M. de an. S-a discutat 
atunci despre colectiv, despre for
ța acestuia în educarea studenților. 
Au reieșit clar aspectele pozitive 
și negative ale muncii colectivului 
de studenți din anul respectiv.

Catedra de științe sociale a luat 
o altă inițiativă și anume ca în 
cadrul întîlnirilor organizate de a- 
ceasta, discuțiile să urmărească 
să-i familiarizeze pe studenți cu 
problemele construcției socialiste 
din țara noastră. Acest scop a fost 
urmat în decursul întîlnirii tovară- 
rășei asistente Gherghina Savu cu 
studenții anului III, care s-a des 
fășurat la gospodăria agricolă co
lectivă din Hălchiu. Studenții, sub 
îndrumarea asistentei, au urmărit 
aspecte ale problemei colectivi
zării agriculturii. Exemple ar mai 
putea fi citate. De pildă, întîlni- 
rea cu prof. Temistocle Redlov, 
avînd ca subiect stăpînirea calcu
lului numeric ca instrument comun 
de lucru al inginerului. Sau cea 
organizată de catedra de exploa
tări și transporturi forestiere de la 
Facultatea de silvicultură, despre 
tema valorificării stufului din Del
ta Dunării.

Important este că asemenea în- 
tîlniri s-au vădit a fi așa curo 
spuneam la început, un bun prilej 
de apropiere între cadre didactice 
și studenți. Experiența dobîndită 
pînă acum trebuie îmbunătățită îd 
mod continuu prin găsirea de for
me și teme de discuție cît mai 
atractive. Pot fi folosite excursiile, 
vizitele științifice, care sînt de a- 
semenea minunate prilejuri pentru 
ca profesorii și studenții să se cu
noască și să se apropie unii de 
alții. Iar organizațiilor U.T.M. și 
asociațiilor studenților din institut 
le-ar reveni sarcina să mobilizeze 
cît mai mulți studenți la asemenea 
acțiuni.

(Urmare din pag. l-a) 
faptul că în București nu sînt 
uzine chimice mari) a trimis stu
denți la practică în țară. Am in
trodus și un stimulent la reparti
zare. Sînț fabrici, întreprinderi, 
orașe pe care studenții le preferă. 
Celor mai buni. în ordinea situa
ției școlare, le-am dat posibilita
tea să-și aleagă locul de practică. 
Un stimulent nu prea mare dar 
eficace.

în ce ne privește, dacă nu în- 
tîmpinăm în întreprinderi bucuria 
de a primi studenții la practică, 
întîmpinăm totuși înțelegere, care 
contează foarte mult. Înțelegere 
din partea unor oameni care au 
trăit și ei anii de studenție și știu 
cît de necesară este practica. Este 
adevărat, practic în întreprindere, 
studentul poate lucra mai mult în 
laborator și mai puțin în procesul 
de producție. Uneori mai ajută la 
reparații cînd se defectează o ma
șină sau este lăsat să conducă o 
operație ușoară. Destul de puțin 
în raport cu ce se va cere de la 
el mai tîrziu. Studenții aduc tot 
timpul argumentul că nu au ce 
face în întreprindere, se plictisesc. 
Au și n-au dreptate. Totuși, pen
tru a le stimula interesul, după 
mine, ar trebui să li se dea stu
denților. începînd din prima zi 
de practică, să urmărească o temă 
pe baza căreia să-și complecteze 
și caietul de practică. Va fi evitat

în acest fel și veșnicul obicei de 
copiere a caietelor. Cei de Ia Iași 
au introdus această metodă și 
credem că ar trebui s-o folosim 
și noi. Apoi, supravegherea să fie 
continuă. Problema s-ar putea re
zolva dacă în perioada practicii 
controlul efectuat de institutele 
din diverse centre universitare 
s ar face pe rînd și nu în acelaș 
timp, iar profesorii din Iași n-ar 
trece indiferenți pe lîngă studenții 
din București, de pildă.

Și încă o propunere : colocviul 
să se desfășoare în întreprindere. 
Așa se poate verifica mai ușor 
dacă studentul a fost atent la tot 
ceea ce s-a întîmplat în jurul lui 
și a folosit timpul de practică în 
întreprindere.

N-aș vrea să-i laud pe studenții 
chimiști, dar sînt destul de disci
plinați și nu ne dau bătaie de 
cap la practică. Organizația 
U.T.M. și Asociația studenților au 
primit sarcina să le organizeze 
timpul liber, sa-i mobilizeze la 
viața obștească a uzinei. Și cre
dem că o vor face.

Ultima discuție în cadrul an
chetei noastre Ia Institutul poli
tehnic. am avut-o cu profesorul 
Andrei Petrovici. responsabilul co
misiei de practică pe institut 
Ghiliceanu Mircea și Grecu Titus, 
conferențiari și prodecani ai Fa
cultăți de mecanică. O discuție 
de ansamblu cuprinzînd :

acesta am întîlnit tendința studen
ților de a efectua, cit mai puține 
ore de practică pe zi. Institutul 
nostru a stabilit clar că studentul 
in practică trebuie să respecte re
gulamentul de ordine interioară 
al întreprinderii și deci să pres
teze opt ore de muncă pe zi — șa
se ore de practică la locul de mun
că și două ore pentru complectarea 
caietului. Există însă o neînțele
gere. Studenții celorlalte institute 
din țară au numai șase ore de 
practică și ai noștri, influențați, 
cer și ei tot șase ore. Au și cîteva 
argumente favorabile. Unii stu
denți stau foarte departe de între
prinderi, programul de lucru înce-

pe foarte devreme și pierd masa 
de dimineața. Cu siguranță că în 
momentul cînd și aceste probleme 
vor fi rezolvate își vor găsi alte 
argumente. Este dăunătoare do
rința unor studenți de a munci cît 
mai puțin și nejustificată inter
venția organizației U.T.M. din fa
cultate și a asociației studenților 
care susțin ore mai puține de 
practică pentru studenți. Părerea 
noastră este că programul studen
ților trebuie să fie de opt ore, iar 
disciplina — disciplină. Altfel cei 
clțiva zeci de studenți aflați la 
practică aduc prejudicii întregii 
discipline a fabricii. Muncitorul

privește nemulțumit studentul 
re vine lîngă el ca un inspector, 
vine cind vrea, pleacă cînd vrea 
și se odihnește tot cînd vrea.

Ca încheiere, să stabilim cîteva 
lucruri. Condițiile pentru practică 
sînt anul acesta mai bune. Studen
ții au haine de protecție, toți, fie 
din București sau provincie, pri
mesc alocații de hrană, li se plă
tește transportul. Uzina le oferă, 
in limita posibilităților, condiții 
bune de lucru. Acum toiul, aproa
pe totul, depinde de studenți, de 
dorința lor de a-și însuși deprin
deri practice, de dragostea și pa
siunea pentru meserie.

Și acum...

Au cuvîntul și viitoarele gazde

Ce nu poate pricepe 
Nina

Ing. ALEXANDRU FORJE

Probleme de organizare, deficiențe, din nou 
propuneri ți cîteva lucruri despre program

— Comisia de practică a institu
tului are numai un rol coordona
tor. Ea nu încalcă atribuțiile de
canatelor care răspund de organi
zarea, îndrumarea și controlul 
practicii. Comisia a supravegheat 
să nu fie repartizați prea mulți 
studenți la aceeași întreprindere și 
a solicitat la maximum întreprin
derile Bucureștiului pentru a nu se 
cheltui prea mult cu deplasările 
în provincie. Anul acesta, atitudi
nea față de practică este alta. Do
vadă este și faptul că din cele o 
sută de întreprinderi solicitate 
pentru a încheia contracte de 
practică, nici una nu ne-a refuzat 
Au existat doar cîteva mici defi
ciențe pe care nu socotim necesar 
să le amintim.

Putem oare să ne declarăm 
mulțumiți de felul cum s-a 
organizat practica studenților ? 
Nu. Și iată de ce. Ingine
rul pe care uzina îl deleagă 
pentru a răspunde de practica 
studenților nu se poate ocupa 
efectiv de ei. Sarcinile pe 
care le are în procesul de 
producție al întreprinderii îl îm
piedică. Ar trebui ca un specialist 
din întreprindere, pe întreaga pe
rioadă de practică, să aibă numai 
sarcina îndrumării studenților. A- 
poi o altă problemă, uzina ar tre
bui să facă pentru studenții din

ar.ul I și III ceea ce face aentru 
muncitorii necalificați. Aceasta în
seamnă desigur să le asigure per
sonal de îndrumare tehnică și 
execuție, plus locul de muncă 
— mașini și materiale. E greu, 
vor spune. Și au dreptate. Este 
foarte greu pentru că întreprin
derea are un plan, sarcini care nu 
pot fi ținute in loc. Dar trebuie 
găsită soluția pentru ca practica 
să fie practică și studenții să ter
mine facultatea cu o pregătire 
corespunzătoare, care să mulțu
mească întreprinderile unde vor 
lucra. Bine ar fi ca fiecare insti
tut să aibă un atelier-țcoală. bine 
înzestrat pentru studenții din anii 
mici. Și, probabil se var face 
asemenea ateliere. Pică atunci în
să trebuie să ne împăcăm cu între
prinderile, care să fie cit se poate 
mai îngăduitoare cu viitorii lor 
specialiști.

Știm, întreprinderile vor aduce 
argumentul că studentul care vrea 
să învețe poate învăța Și in con
dițiile care i le oferă acum fabri
ca, Bineînțeles dacă nu și-ar pier
de nejustificat timpul. Au drepta
te cind se plîng de lipsa de disci
plină a unor studenți, de faptul ci 
vin ttrziu și pleacă devreme, chiu
lesc și-și complecteazi caietul de 
practică fără regularitate. Și anul

Studenta Nina Grăjdeanu nu 
poate pricepe: De ce a rămas 
corigentă ? Colegii în schimb, 
grupa 308 din anul IV Faculta
tea de Horticultură a Institutului 
Agronomic din Iași, pricep. Fie
care este convins că Nina e o 

\ fată inteligentă și poate să tn- 
’’ vețe bine. A dovedit-o ea însăși 
in primii ani de facultate. începu
tul anului IV părea de asemenea 
să fie promițător. Dar, pînă la ur
mă n-a fost. Nina nu a învățat. La 
seminarii a lipsit cu regularitate. 
Au sosit examenele de sfîrșit de 
an. Nina răspunde. Nu tăcea așa 
cum fac unii cînd nu cunosc ma
teria. Ea vorbește. Fără întreru
pere, grăbit, să creeze impresie. 
Zadarnic. Spune niște prăpăstii 
incit colegii de alături cu greu 
își înăbușă rîsul. Cîteva întrebări 
ajutătoare desvăluie un adevăr 
crunt. Nina face greșeli cum nu 
se poate mai grave. Nu este cît 
de cît sigură pe răspunsuri. Nu 
cunoaște noțiuni din cele mai ele
mentare. $i totuși Nina nu pricepe 
că nu poate lua un examen pe 

1 baza unor cunoștințe superficiale.
c. s.

Cu o zi inainte de examen, lntr-un cămin de studente

Ne-am oprit la două întreprinderi mari. Uzinele 
.,23 August44 și „Mao Țze-dun“ din București. La 
uzinele ,,23 August44 a răspuns anchetei noastre in
ginerul Frederic Dorea din colectivul de ingineri 
care anul acesta îndrumă practica studenților.

— Am să vorbesc mai puțin despre experiența 
trecută în organizarea practicii. Concluziile acestei 
experiențe au determinat anul acesta introducerea 
in organizarea practicii a unor elemente noi. In 
primul rînd, conducerea uzinei, socotind insuficient 
un singur inginer îndrumător la numărul mare de 
studenți care fac practica la uzinele noastre, a 
horarit formarea unui colectiv din trei ingineri. In 
p'.us, în fiecare sector de muncă, șefului de sector 
si unui tehnician i se dă în grijă grupul de stu
denți care trece prin sectorul respectiv. îndruma
rea pare a fi asigurată, nu în permanență, ceas 
de ceas, dar cu o anumită continuitate. Iată un 
lucru 
in ce 
rirea 
adus 
denți . ____ _____________r___
încadrați și retribuiți ca orice muncitor din uzină. 
Sici ceilalți studenți n-au de ce se plinge. Adevă
rul este că nu poți să.i dai fiecărui student o ma
șină și un om care să-1 învețe. Ar însemna să deru
tezi tot procesul de producție. Dar poți să-1 reparti
zezi pe fiecare student pe lîngă un muncitor, prefe
rabil fruntaș. Așa vom face noi. Muncitorul îl pri
mește cu plăcere pe student, îi este chiar de folos la 
anumite munci. Și dacă studentul știe să se 
poarte, nu pierde vremea și dovedește dorință de 
a învăța, muncitorul va fi foarte atent cu el șl-1 
va învăța meseria. Totul s-ar rezolva mai ușor 
dacă unor studenți nu le-ar plăcea așa de mult să 
figureze doar în rolul de practicanți. Uzina este 
mare, mașini multe, procesul de producție este 
complicat și greu. Trebuie mult timp pînă să fad 
cunoștință cu toate acestea. Dar studentul venit la 
practică In loc să se gindească la aceste probleme 
primul lucru pe care-l face este să ceară ore mai 
puține de muncă și dacă nu i se aprobă își reduce 
singur programul. De pildă, cei care sînt acum în 
practică cer să lucreze caietele de practică acasă. 
Dar de ce să le complecteze acasă, cînd mașinile 
sînt aici, personalul de îndrumare tot aici ? De ce 
să le complecteze acasă cind uzina le-a pus la dis
poziție colțul roșu, sala de ședințe, biblioteca teh
nică. cabinetul de documentație ? Intervine și aici 
dorința studentului de a face din practică vacanță. 
Există și cauze obiective pentru care studenții cer, 
pe bună dreptate, ca programul să fie mai scurt. 
Dar plingerile acestea repetate nu sînt deloc po
trivite pentru un student care vrea să devină in
giner. Ingineria nu se face văitîndu-te și fugind 
de greutăți, ci muncind, învățînd.

Cu toate deficiențele existente încă în organi
zarea practicii, dorința de a învăța și a fi folo
sitor te fac să treci peste ele. în uzina noastră 
studenților anului IV li s-a propus să ia parte la 
acțiunea care se întreprinde pentru aplicarea sis
temului de salarizare îmbunătățit. Pregătirea lor 
teoretică, ochiul critic și neobișnuit cu ceea ce se 
întimplă in mod curent in uzină i-ar putea ajuta

de care nu se mai pot plinge institutele. Și 
privește asigurarea locului de muncă, acope- 
cu sarcini a celor opt ore de program, s-au 
imbunătătiri. Pentru un număr de 12 stu- 
problema a fost rezolvată in întregime, fiind

să aducă propuneri bune de îmbunătățire a pro
cesului de producție. Iar propunerile lor vor fi 
retribuite de cabinetul nostru tehnic. Lucrul acesta 
ar trebui să-i atragă, să stimuleze interesul stu
denților pentru practică.

Deocamdată n-are rost să facem pronosticuri 
cum se va desfășura practica anul acesta pentru 
că majoritatea studenților n-au sosit încă. Sperăm 
însă că la grija sporită a uzinei se va adăuga 
efortul, dar mai ales disciplina și seriozitatea 
studenților

Tovarășul inginer Gheorghe Toii că, șeful servi
ciului tehnic de la uzinele „Mao Țze-dun44, ne-a 
răspuns scurt:

— Studentul venit la practică în uzină nu poate 
lucra nici ca muncitor, pentru că n-are calificare, 
nici ca inginer pentru că n-are încă pregătirea 
necesară. Calificarea n-o poate căpăta în cîteva 
zile de practică și nu-i poți da studentului pe mină 
o mașină, pentru că nu știe să o stăpinească. Ma
șina este dificilă și periculoasă dacă nu știi s-o 
folosești. In plus nici nu o ai disponibilă. Nici 
un muncitor nu poate ceda locul unui student 
care face să zicem în trei ore ceea ce face mun
citorul într-o jumătate de oră. Și atunci ce i ră
mîne de făcut studentului ? veți întreba. Să pri
vească, să execute operații simple care nu cer ca
lificare, să-1 cîștige pe muncitor prin comportare 
și interes față de munca lui și acesta va fi gata 
oricînd să-1 învețe. îi ajută ceva studentului dacă 
privește numai ? După părerea mea, foarte mult. 
Să cunoști o uzină mare îți trebuie luni de zile, 
iar studentul trebuie să cunoască uzina, un proces 
de producție, trebuie să stea lîngă mașină s-o pri
vească, să-șl noteze, să schițeze, să întrebe, Sînt 
studenți care o fac. O fac pentru că-și iubesc me
seria și iubesc uzina. Dar sînt și studenți care 
n-o fac pentru că-i atrage mai mult odihna va
canței. Aș da o soluție pentru a-1 ține tot timpul i 
pe student sub obligația de a folosi timpul de 
practică. Să li se încredințeze teme individuale 
care să ocupe tot timpul practicii, teme interesante, 
care să capteze și să folosească studenților. 
Pentru aceasta ar trebui însă să existe un om, 
un specialist care în timpul practicii să se ocupe 
numai de studenți. Cel care răspunde acum de 
acest lucru, nu șl îndeplinește de fapt îndatoririle 
figurind doar formal cu această răspundere. Aș 
încheia cu cîteva propuneri : Institutul să asigure 
pe toată perioada practicii un cadru didactic care 
să s-tea alături de studenți; să se respecte pro
gramul uzinei și să se creeze condiții pentru ca 
studenții să-1 poată respecta; caietele de practică 
să fie complectate la zi și nu la sfîrșitul perioa
dei ; perioada de practică să fie mai mare pentru 
că acum studenții trec prea repede prin diferitele 
sectoare de muncă. Și o propunere mai serioasă, 
care nu se poate rezolva repede dar care trebuie 
rezolvată : fiecare institut să-și creeze un atelier- 
școală Iar studentul înainte de a intra în anul I 
să facă un an de practică efectivă în uzină. în 
ce privește institutul și întreprinderea n-ar strica 
să ne întîlnim mai des și să ne sfătuim ce se poate 
face ca in condițiile actuale practica să se des
fășoare la nivelul dorit.

Problema de examen a fost re
zolvată. Studentul așteaptă apre
cierea profesorului,..

Excursie de studii
înainte de a pleca în practica 

de vară, studenții anului IV al 
Facultății de medicină veterinară 
din București, organizează zilele 
acestea, împreună cu cadre didac
tice de specialitate, o interesantă 
excursie de studii în diferite cen
tre din tară, unde vor avea ocazia I 
să facă cunoștință cu diferite pro
bleme și aspecte ale viitoarei lor 
profesiuni.

La Burdujenl, de exemplu, 
unde viitorii medici veterinari se 
vor opri două zile vor vizita în 
cadrul Combinatului „Prodali- 
ment“, îngrășătoria de animale, 
abatorul și fabrica de prelu
crare a cărnii, la Vatra Dornei vor 
face cunoștință cu procesul de 
producție al fabricilor de produse 
lactate, la Gospodăria Agricolă de 
Stat Bonțida din regiunea Cluj 
vor vedea modul în care se cresc 
șl îngrijesc cabalinele într-o her
ghelie, la Tîrgul Mureș și Cluj în 
afară de laboratoarele veterinare 
regionale și spitalele veterinare, 
unde vor veni în curînd la prac- 
tică, vor mai vizita și crescătoria . 
de vulpi argintii și altele. ‘

In drum spre București studen
ții de la Medicină veterinară vor 
poposi la Fabrica de lapte praf de 
la Remetea.

Desigur că aceste vizite le vot 
fi extrem de folositoare prin a- 
ceea că au încă de acum posibi
litatea să cunoască la „ea acasă44 
producția noastră zoo-veterinară 
unde mîine 
să-și aducă

vor fi și ei chemați 
contribuția.

Vacanță plăcută
studenți ieșeni!

an de tn- 
Vine va-

Itlnerarii
stabilesc în prezent parte din 

studenții Facultății de filologie 
din București. Ultimele bilete de 
examene își găsesc, in amfitea
tre, răspunsurile. Emoția studen
ților, la sfîrșit de sesiune, a mai 
pierdut din intensitate, cedind 
firesc locul febrei plecărilor.

La sediul Asociației si al orga
nizației U.T.M. atmosfera a- 
mintește animația unui birou de 
turism și excursii. Comparația nu 
e deloc forțată. Se definitivează 
listele studenților fruntași a 
ror plecare in tabere, case 
odihnă și stațiuni curative 
îmbucurător de aproape.

Intr-un colț, cu o șoaptă 
cretă, două studente pun la punct 
amănunte vestimentare legate de 
plecarea în stațiune.

Dar. frecvent, discuțiile depă
șesc cadrul vestimentar. Cuvin
tele exprimă satisfacția, imagina
ția, anticipează necunoscutul, 
fantezia naște programe de 
amuzament, itinerarii , pentru ex
cursii...

hț-am reușit să discutăm cu 
cineva anume. Ar fi fost imposi
bil acum cînd fiecare, cu un pi
cior în vacanță, nu rezistă serio
zității, unui interviu.

ca
de 

este

d'is-

Cuvinte
ORIZONTAL: 1. Conul are 

una, trunchiul de con are două.— 
Forma globului terestru. 2). La
tura opusă unghiului drept (tn 
triunghiul dreptunghi). 3). Poli
gon cu nouă laturi. — Corp ce-și 
păstrează volumul și forma. 4). 
Linie materializată. — Porțiuni 
ale une| curbe. — Pot fi cu 
țiuni pătrate, triunghiulare, 
tunde, ovale etc. 
5 Sub prima 
paralelă a por
tativului.
...Ata, 
cultural

centru 
din 

U.R.S.S. (Capi
tala R.S.S. 
zahe). — 
tagramă 
„cub44. 6. o 
aritmetice 
geometrice. 
Centru figurii. 
umane — Dea 
supra... pirami 
delor. 7 Cu lă
țime mare. — 
Patrulater nere 
gulat 8. Pentru 
odihna la ori
zontală 1 — A 
pel pe liniile te
lefonice. 9. înăl
țime, în topo
grafie. - Inel.,

ÎNCRUCIȘATE
geometric. 10. Laturile adiacente 
unghiului drept. 11. Semicilindri 
ceramici, la nivelul acoperișului. 
— Dezlegarea unei probleme (pl.) 
12. Do. — Determinarea valorii 
unei măsuri. 13. Prizmă a cărei 
bază este un paralelogram.

VERTICAL: 1. Calitate a ți
nui corp de a fi alcătuit din două 
elemente. — ...pătrat, ... cub etc.

< » ’>». n i»'ir
F

JP
4J.

IF

Geometrie

geometrică tn spațiu.- Figură . ........
2. Dreapta ce unește centrul unui 
poligon cu mijlocul unei laturi.— 
Perimetrul... mării 3. Porțiune a 
unei sfere, cuprinsă între două 
plane paralele — ...și celelalte — 
Zimbrul. 4. Litera grecească, 
folosită frecvent în matema
tici. — Alăturată, în geome
trie. 5.- De aceeași mărime și 
formă (mase, pl.); — Deși de for
mă rotundă, se caracterizează 
prin înălțime! 6. Ceva de dimen
siuni foarte mari ! — Mediană la 
vîrf! 7. Formă de relief de mică 
înălțime. — Republica Populai ă 
Albania. — înfășură gîtul.
8. Aromă specifică. — Nicolae 
(fam). — A ajunge într-un punct.
9. Distanță caracteristică elicii
circulare. — Fiecare din extremi
tățile unul segment de dreaptă.— 
In volumele de... zoologie și de 
basme (vezj Scufița Roșie). 10 
Unghiuri cu vîrful comun și latu
rile în prelungire. — Volume li
terare sau științifice. 11. Sub un 
unghi diferit de 90 grade. — Cub 
cu picățele! — 300 centimetri
cubi de bere! 12. Pronume. — 
Rigle gradate ce servesc la mă
surarea înălțimilor. 13. O duzină 
de laturi! — Un țap de dimen
siuni reduse!

în atrlnd un nou 
vățături se încheie, 
canța Am făcut o vizită prin 
institutele ieșene: ce vor face 
studenții In timpul vacanței 
de vară?

O trecere tn rezistă a celor 
înscrise cu acel prilej intr-un 
carnețel de note iasă o plăcu
tă impresie.

Studenții vor avea o vacan
tă plăcută și bogată tn conți
nut. In acest an vor pleca In 
taberele de odihnă, la cură și 
în excursii pe Ceahlău și Ra- 
rău un mare număr de stu
denți.

Acum se tntocmesc progra
mele pentru organizarea acti
vității culturale, sportive, 
științifice, se procură mate
rialele necesare, se pregătesc 
cluburi și grădini de vară.

Activitatea cea mai intensă 
o desfășoară institutul de 
medicină. Pentru studenții a- 
cestui institut Ministerul Să
nătății a asigurat 100 de 
locuri pe litoral

Asociația studenților va tri
mite de asemenea 60 de stu
denți In taberele de odihnă, și 
peste o sută la cură și tn ex
cursii. Ceilalți studenți medi- 
ciniști care vor rămîne tn oraș 
la practică vor putea să-și pe.

după termina- 
tn grădina de 

asociația o or- 
incinta institu-

treacă timpul 
rea practicii 
vară pe care 
ganizează in 
tutui.

Tn acest scop s-a pus la 
punct stația de amplificare și 
se crează o bibliotecă de vară. 
In plus comisia sportivă de 
pe lingă consiliul asociației 
studențești a încheiat un con
tract cu ștrandul și alte baze 
sportive.

Vacanță plăcută li se pre
gătește și studenților institu
tului agronomic. Pentru 
nisterul agriculturii și 
culturii organizează pe 
o tabără cu peste 100 
Alți studenți vor pleca 
cursii și tn stațiuni. Pe lingă 
toate acestea, pentru studenții 
ieșeni va funcționa pe timpul 
vacanței clubul studențesc tn 
cadrul casei de cultură. Clu
bul va avea un program bo
gat de activități culturale, 
sportive, științifice.

Așa sttnd lucrurile, le urăm 
studenților ieșeni vacanță plă
cută!

ei Mi- 
silvi- 

litoral 
locuri, 
tn ex-

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii 
tineretului'4 pentru regiu

nea Iași

I. CARAIMAN

■fre grăiioare
Cifrele de obicei rigide și seci, 

pot fi totuși deosebit de grăitoa
re. Așa sînt cifrele care repre
zintă rezultatul examenului de 
limba rusă al anului III, Facul
tatea de Istorie a Universității 
„C. I. Parhon“, la care studenții 
au obținut 63 calificative „foarte 
bine“, 43 calificative „bine*4, nu
mai 14 calificative „suficient*4, 
și nici un calificativ „insuficient". 
Pînă și aceste frumoase rezultate

au fost întrecute de către 
denții de la secția Istoria Romi- 
n-iei, ouprinzînd grupele de studii 
331 și 332, care la cursul special 
„Războiul de eliberare al Țărilor 
Romîne între anii 1594—160644— 
ținut de către conferențiarul Eu
gen Stănescu — au obținut la 
examenul de sfîrșit de an 26 ca
lificative „foarte bine44, 15 califi
cative „bine". 4 calificative „su
ficient” și n :i un „insuficient44.

Autografe
la sfîrșit

Evenimentul permite solicitarea 
unor studenți, care au trecut de 
sesiunea de examene, pentru a- 
cordarea unor autografe publica
bile.

Un student de la I.C.F.
In sesiunea recentă datorită lip

sei de suflu, n-am reușit în proba 
de lungime decît o săritură peste... 
două materii. In sezonul atletic de 
toamnă sper în performanțe mai 
bune.
Un student de la conservatorul 

de muzică
Sînt decepționat. In carnetul 

meu de student, la recenta sesiu
ne, am luat o notă... falsă.
Un student de la construcții navale 

Proiectul de navă la care am 
lucrat mi-a provocat... rău 
mare.

de an
Un student la științe juridice
Examenele au fost singura in- i 

stanță în care nu mi s-au acordat ’ 
circumstanțe atenuante.

Un student de la Institutul
de teatru

Ce dramatic examen trebuie să 
dau. Ca să trec e necesar să mor 
în fiecare seară la actul III.

Un student la stomatologie
Grele au fost pentru mine exa

menele. Cred că o să le simtă și 
viitorii mei pacienți.

Un student la ziaristică
A trebuit să vorbesc la examen 

despre foiletonul satiric și fără să 
vreau am devenit un personaj al 
genului.

V. LAZAROV

Tn căminul studenților căsătoriți, după un examen 
ficatlvul „foarte bine".
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Munca colectivă -

Olympique Marseille
joacă astăzi cu Locomotiva „6rMța-Roșlen

CHEZĂȘIA SUCCESELOR
Avem o uzină mare, cu circa 

1500 de utemiști care lucrează in 
nenumărate secții și sectoare, in 
schimburi. Aceasta inseamnă sute 
de ginduri și aspirații, zeci de 
preferințe și tot atitea probleme 
care nu seamănă una cu alta. Cum 
ar putea fi toate acestea rezolvate 
de un singur om, sau chiar de 
doi ?

Activul utemist al uzinei „1 
Mai“ se ridică la citeva sute de 
tineri, capabili și entuziaști, plini 
de fantezie și de dorința de a face 
viața tinerilor noștri muncitori cit 
mai frumoasă. Și parcă tot nu 
șintem destui. La noi in uzină 
munca colectivă are bogate tra
diții.

Să luăm de pildă comitetul 
U.T.M. Acesta este format din 21 
membri. Din el fac parte utemiști 
cu multe calități. De exemplu tov. 
Apostol Gheorghe este unul din
tre cei mai „bătrini" membri ai 
comitetului. De peste 8 ani mun
cește în conducerea organizației 
U.T.M. din uzină. El a acumulat 
multă experiență și de aceea este 
adjunctul cu problemele organiza
torice. Din colectivul lui fac parte 
Încă trei membri ai comitetului 
și responsabilii organizatorici din 
birourile de secții. El coordonează 
cu pricepere munca acestui larg 
colectiv și în același timp este 
prezent în toată activitatea comi
tetului. Un alt membru al comi
tetului a cărei experiență este dem. 
nă de remarcat este tovarășa Vic
toria Soare. Și ea are un stagiu 
mare în comitetul U.T.M. — peste 
4 ani. Acum răspunde de munca 
cu fetele și trebuie să spun că fe
tele din uzina noastră sînt active, 
întotdeauna tn primele rlnduri ale 
muncii organizației.

Am dat aceste exemple, dar ele 
nu sint singurele. Alături de acei 
membri ai comitetului care de ani 
de zile muncesc cu pasiune in con
ducerea organizației U.T.M. sînt și 
utemiștii ridicați de curind în 
munca aceasta de mare răspun
dere, care iși însușesc cu rapidi
tate metodele cele mai bune de 
muncă, se sfătuiesc cu cei care au 
mai multă experiență și astfel iși 
îndeplinesc bine sarcinile încredin
țate.

La noi există un obicei: zilnic 
membrii comitetului — și nu nu
mai ei, ci și cei din birourile de 
secții și simpli utemiști — vin la 
sediul U.T.M. se informează reci
proc, se sfătuiesc și se ajută în 
rezolvarea diferitelor treburi de 
organizație. Dar sistemul organi
zat de informare și sprijin reci
proc il constituie ședințele comi
tetului care se țin cu regularitate 
de două ori pe lună. Aceste șe
dințe au o tematică foarte largă. 
De pildă, in ultimul trimestru noi 
am analizat următoarele proble
me : cum a muncit comisia con
cursului „Iubiți cartea", rezulta
tele invățămintului politic, munca 
în rîndurile fetelor, cum au răs
puns brigăzile din uzină la che
marea brigăzii de la tratamente 
termice (aceasta a lansat o che
mare in cinstea Festivalului de la 
Moscova) și alte probleme. De a- 
semenea, membrii comitetului au 
ascultat un referat prezentat de 
biroul organizației secției R.M. 
asupra felului in care se organi
zează adunările generale și ședin
țele de birou (organizația are o 
experiență interesantă in această 
direcție). Trebuie să spun că fie
care ședință de comitet se ter
mină cu hotăriri de a căror in-

Reclama
și comerțul

deplinire răspund unul ori mai 
mulți membri ai comitetului. Și 
aici aș vrea să dau un exemplu.

A sosit vara și odată cu ea se
zonul marilor manifestări sportive. 
Noi avem datoria să coordonăm 
toată activitatea sportivilor uzinei, 
iar pe de altă parte să trezim in
teresul pentru activitatea sportivă 
la acei tineri care se consideră ,bă- 
trini" pentru sport. Pentru acea
sta ne servește minunat Sparta- 
chiada de vară a tineretului. Co
lectivul sportiv din care fac parte 
4 membri ai comitetului, precum 
și responsabilii sportivi din birou
rile de secții, a început sesiunea. 
S-a prelucrat regulamentul, s-au 
fixat locurile de antrenamente, 
cine răspunde de materialele spor
tive și s-au făcut înscrierile. Dar 
antrenarea a sute de tineri la ac
tivitatea sportivă presupune o vas
tă muncă organizatorică. Și atunci 
colectivul sportiv s-a lărgit foarte 
mult. S-au găsit și antrenori și 
responsabili destui. Acum nouă, 
comitetului, nu ne rămîne deoît să 
controlăm toată această treabă 
care a'început să meargă ritmic. 
Noi scontăm ca la Spartachiadă 
să avem aproape 1000 de partici
pant.

★

Despre munca colectivă s-au 
scris și se vor mai scrie încă mul
te pagini. Șl asta pentru că res
pectarea acestui principiu poate 
asigura succesul muncii de orga
nizație. De aceea cred că totdeau
na discutarea felului în care mun
cesc organele U.T.M. va pre
zenta interes. Eu am arătat cum 
muncește comitetul U.T.M., dar 
cred că n-ar strica să se arate cum 
se realizează legătura dintre co
mitet și birourile organizațiilor 
de secții, dintre aceștia și respon
sabilii brigăzilor și ai posturilor 
U.T.M. de control etc.

Intr-un singur articol nu se 
pot epuiza toate aceste aspecte. 
Și pe noi ne ar interesa cum se 
realizează acest lucru în alte or
ganizații de bază.

VASILE GEORGESCU 
secretarul comitetului U.T.M. 

al uzinei „1 Mai" Ploești

DRUMUL SPRE STOCKHOLM E DIFICIL...
Reprezentativa țării noastre, 

debutind la Atena cu succes în 
preliminariile campionatului mon
dial de foțbal și-a asigurat șefia 
clasamentului grupei a VU-a — 
cel puțin pînă la toamnă. Punctul 
in plus pe care-1 are față de cea 
mai periculoasă pretendentă a 
grupei Iugoslavia, ne dă foarte 
mari speranțe pentru participarea 
la turneul final de la Stockholm. 
Pentru aceasta este suficient ca 
„unsprezecele” nostru național 
să obțină cele patru puncte puse 
în joc, la noi acasă. Deci, la 29 
septembrie cind ne vom întilni 
cu reprezentativa Iugoslaviei și 
la 3 noiembrie, în returul cu Gre
cia. trebuie să ciștigăm.

Desigur că pe cititori i-ar inte
resa și situația actuală din cele
lalte grupe ale preliminariilor 
campionatului mondial. După cum 
se știe 48 de reprezentative de 
fotbal sînt împărțite în 14 grupe. 
Țările europene au fost împărțite 
în 9 grupe, cuprinzînd fiecare 3 
echipe. America de Sud cuprinde 
3 grupe, America de Nord o gru
pă, iar țările Africii și Asiei o 
grupă.

Pînă în prezent pentru turneul 
finaj s-au calificat în afară de 
Suedia, țară organizatoare și 
R. F. Germană campioană pe li
nul 1954, reprezentativele Angliei 
și Braziliei.

Iată cum arată, tn momentul 
de față un clasament al grupelor 
europene.

GRUPA l-a
1. ANGLIA 4 3 10 15 : 5 7
2. EIRE 3 111 4 : 7 3
3. DANEMAR

CA 3 0 0 3 4 : 11 0

1. IRLANDA
DE NORD

2. PORTUGA.
LIA

3. ITALIA
GRUPA Il-a

1. FRANȚA 2 2 0 0 14 3
2. BELGIA 2 1 0 1 11 9
3. ISLANDA 2 0 0 2 3 16

In urma victoriei obținută la 
Praga cu 3-1 asupra reprezen
tativei R.D. Germane, Cehoslova
cia va trebui să Învingă in ulti
mul meci R.D.G. la Berlin pentru 
a se califica in turneul final. A- 
cest lucru nu este ușor, deoarece 
gazdele vor forța victoria, 
știind că ia rindul lor au ultimul 
meci in deplasare cu Țara Gali
lor.

N-ar fi exclus ca să fie necesar 
un meci in plus pentru desemna
rea echipei care va pleca la 
Stockholm

GRUPA V-i
1. AUSTRIA
2. OLANDA
3. LUXEM

BURG

2 2 0 0 10 : 2 4
2 10 1 6 : 4 2

2 0 0 2 1 : 11 0
Austria are de jucat ultimele 

două meciuri in deplasare și 
chiar dacă Luxemburgul s-a do
vedit o „pradă* ușoară, ea <a 
trebui să „ciupească* un punct in 
Olanda pentru a-și asigura cali
ficarea.

GRUPA Vl-a
In această grupă din care fac 

parte Finlanda. R. P. Polonă și 
U.R.S.S. n-au început încă jocu
rile.

GRUPA Vll-a
1. R.P.R.
2. IUGO

SLAVIA
3. GRECIA

GRUPA VIII a

11002:12

10100:01
20111:21

31114:23

3 1114:43
21011:32

( Urmare
din pag. l-a) 

buie să prezinte ceea 
ce este inedit, să re
comande cele mai 
bune produse, să stîr- 
nească curiozitatea, 
să fie instructive.

Se face reclamă 
la radio, pe panouri, 
pe ambalaje, în tram
vaie, în ziare etc. To
tuși, în ce măsură 
deocamdată această 
reclamă atrage și 
folosește, aceasta e de 
discutat...

Textul multor re
clame care se trans
mit prin radio este 
încă lipsit de conținut 
și uneori cuprinde re
comandări a căror a- 
preciere o lăsăm citi
torilor. Iată citeva 
spicuiri!

....,Măsurile luate 
la fabrica „Adesgo“ 
înlătură agățatul la 
ciorapi"... „Cind îm- 
bracați ciorapii de ny
lon să aveți o mănușă 
subțire. Dacă nu a- 
veți, tăiați-vă unghii
le"... (reclame de Ia 
Departamentul indus
triei ușoare).

Limbajul în care 
sînt date aceste sfa
turi este necorespun
zător.

Uneori se consideră 
ca o reclamă prost fă
cută, dacă va fi inter
pretată de un cîntăreț 
cunoscut, își va atinge 
totuși scopul. Maga
zinul universal „Vic
toria" a trimis Radio
difuziunii un text pe 
muzică în care se 
vorbea despre o iu
bită care vine... vine... 
vine... Un cadou... 
cadou... cadou... —

De curînd, pe me
lodia „Ciocolata" se 
recitau cîteva fraze 
care de asemenea nu 
spuneau nimic.

De la reclamele pe 
muzică : „Nylon cris
tal" ; „Vai ce rochie 
ai pe tine și ce minu
nat îți vine" ; „Mă 
însor cu Lila că folo
sește pasta de dinți 
Clorofila"; „Marina, 
Rodica, Florela", — 
vulgare, lipsite de 
conținut și gust, pînă 
azi s-au făcut prea 
puține progrese.

S-ar părea că mai 
puține deficiențe pre
zintă reclama redată 
grafic. Din păcate nu 
e așa. In primul rînd, 
aceste reclame sînt 
puține, iar cele exis
tente nu-ți desfată 
privirea, nu te atrag, 
în vitrina magazinu
lui de încălțăminte nr. 
21 din str. Lipscani 
un desen reprezintă 
două sandale (pictate 
grotesc) și un text: 
„Purtați încălțămintea 
cu fețe din pînză: 1. 
ușoară ; 2. comodă ; 
3. (poftiți și citiți și 
dvs!) înlătură trans
pirația"...

Adesea, pe tram
vaie întâlnești aseme
nea „reclame" : „Șam
ponul face părul mă
tăsos" ; „Orice obiect 
din faianță, sticlă sau 
metal — „Tix" le cu
răță ideal"., „Cine 
citește folosește" etc.

„Cui folosesc ase
menea reclame ste- 
reotipe, formale ? La 
cinematografe sînt 
prezentate diapozitive 
întunecate, urîte, cu 
zeci de cuvinte pe ele,

numai despre produ
sele care se află în 
magazin nu se sufla 
nici un cuvînt.

care nu se pot citi.
E vorba aici de 

realizarea artistică a 
reclamei.

Reclamă — Ușoară ca un fulg... 
și urîtă... ca o asemenea sanda 

de pînză.

Salutăm întîile noa
stre reclame bune. De 
pildă, unele ale Pro- 
nosport-ului, Loto-ului 
și A.D.A.S.-ului. Fe
tița cu rochița plină 
de numere loto îți ră- 
mîne întipărită pe re
tină. Cei doi tineri 
de pe balonul de 
fotbal nu sînt uitați 
ușor.

Ne bucură reluarea 
de către fabricile de 
produse zaharoase a 
ambalajelor vii pen* 
tru ciocolată, în for
me atrăgătoare, înso
țite de povești (idee 
adoptată de curînd, la 
cîteva sortimente des
tinate copiilor, și de 
fabricile de săpun). 
Plac și unele ambala
je, de exemplu plicul 
cu balerină al ciora
pilor de nylon.

Cumpărătorii ar fi 
bucuroși să întîlneas- 
că însă pentru mai 
multe produse indus
triale reclame lumi
noase, să asculte o 
convorbire intercep
tată într-un magazin 
cu ajutorul magneto
fonului, să primească 
cumpărăturile în am
balaje cu desene, pre
zentând produsele și 
adresele magazinelor 
unde se găsesc, așa 
cum fac în prezent 
unitățile O.C.L. din 
raioanele Tudor Vla- 
dimirescu și Nicolae 
Bălcescu.

O reclamă bună 
cere un conținut lip
sit de șablon, un de
sen, o muzică bună. 
De aceea aportul com
pozitorilor, poeților, 
artiștilor plastici tre
buie să fie mai sub
stanțial.

Ar fi nevoie de o 
mai bună colaborare 
între ministerele care 
se ocupă de produc
ția bunurilor de con
sum, cu organele Mi
nisterului comerțului 
și cu uniunile de 
creație pentru reali
zarea unor reclame 
la un nivel mai înalt.

Avem încredere în 
această colaborare. 
Din expoziția de 
grafică de anul tre
cut, de pildă, ne a- 
mintim roadele bune 
ale colaborării între 
artiștii plastici și or
ganele comerțului ex
terior.

In sfîrșit pentru ca 
o reclamă să fie bună 
ea trebuie să vor
bească despre o mar 
fă bună.

PATRIA, V. ALECSANDRI - 
Richard al III-lea (ambele serii) ; 
Nava-școală pleacă tn larg — RE
PUBLICA. BUCUREȘTI, PRO
GRESUL, LIBERTĂȚII - Romeo 
Și Julieta; MAGHERU. ELENA 
PAVEL, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, 23 AUGUST, GH. COȘ- 
BUC - încotro ? ; I. C. FRIMU, 
AL. POPOV, POPULAR - Pră
pastia ; LUMINA, GH. DOJA, 
DOINA — Din nou tmpreună ; 
CENTRAL — Hoțul cenușiu și Ilie 
In luna de miere ; MAXIM GORKI
— Parada lui Chariot cu Charlie
Chaplin (partea Ii-a), complectare. 
comedia maghiară. Masă așter- 
ne-te, și Munții Piriai; TINERE
TULUI — Garnizoana nemuritoare; 
TIMPURI NOI - Vrăjitorul, com
plectare activitatea Crucii Roșii ; 
GRIVI1A - Cîndva la Paris; VA
SILE ROAITA, ALEX. SAHIA, 
AUREL VLAICU, CULTURAL - 
Căsnicia dr. Danwltz ; UNIREA, 
DONCA SIMO- Dacă toți tinerii 
din lume ; C. DAVID - Ora H, 
complectare: Muntele Retezat;
FLACĂRA, MIORIȚA - Inima 
etntă ; T. VLADIMIRESCU - 
Aventurile lui Artiomka : ARTA — 
Fiica mea trăiește la Vtena ; 
MUNCA — Bonjour elefant;

( RA1HO j

JOI 20 IUNIE 1957 
PROGRAMUL I

8,30 — Muzică ; 9,00 — Muzică 
de estradă ; 10,40 — Muzică
ușoară; 11,00 — Buletin de știri; 
11,03 — Din prelucrările de fol
clor ale compozitorilor noștri ; 
12,00 Concert simfonic din lucră
rile lui Theodor Rogalski ; 12,40 — 
Cîntece de brigadieri; 13,05 — Mu
zică ușoară ; 13,30 — Muzică voca
lă interpretată de soliști romîni; 
14,00 Program de muzică popu
lară ; 15,05 — Muzică ușoară ro- 
mînească ; 16,15 — Vorbește Mos
cova 1 ; 16,45 — Cu cîntecul pe o- 
goarele patriei ; 17,19 — In sune
tele acordeonului; 18,00 — Muzică 
ușoară ; 19,05 — Actualitatea tn
țările socialiste; 19,35 — Jocuri
populare romînești ; 20,10 — Mu
zică de dans ; 21,00 — Jurnalul
satelor. 21,40 — Cîntece șl jocuri 
ciobănești; 23,30 — Muzică ușoară.

PROGRAMUL II
14,03 — Muzică romînească de 

estradă ,’ 15,30 — Muzică ușoară ; 
16,20 — „Compozitorul săptămî- 
nii“ : Cesar Franck ; 17,35 — Cîn
tece ; 19,00 — Muzică din operete ; 
19,45 — Transmisiune din sala 
Ateneului a concertului orchestrei 
simfonice Radio, dirijor Emanoil 
Elenescu; 22,00 — Din muzica
popoarelor de pretutindeni; 22,30
— Seară de poezie engleză ; 23,00
— Buletin de știri, buletin meteo
rologic și sport.

(T!MI»WL FiroHMMl)
Pentru regiunea București: Vre

mea devine ușor instabilă cu cerul 
mai mult senin noaptea și tempo
rar noros ziua. Tendințe de ploaie 
Însoțite de manifestări electrice. 
Vînt Tn intensificare trecătoare. 
Temperatura în scădere ușoară. 
Noaptea va fi cuprinsă între 12—14 
grade, iar ziua între 26—28 grade.

Pentru următoarele trei zile în 
țară: Vreme instabilă, cu cerul 
variabil și cu ploi sub formă de 
averse însoțite de furtuni și descăr
cări electrice în toate regiunile 
țării. Vînt cu intensificări de scurtă 
durată va sufla din nord-vest. 
Temperatura în scădere ușoară și 
treptată. Minimele vor oscila în
tre 10—20 grade, iar maximele în
tre 24—31 grade.

In această grupă urmează să 
se mai joace retururile astfel:

Islanda—Franța la 1 septem
brie ; Islanda—Belgia la 9 sep
tembrie ; Belgia—Franța la 27 
octombrie.

După cum vedeți Franței fi stnt 
necesare 3 puncte pentru a-și a- 
sigura plecarea la Stockholm.

GRUPA III-*
1. R.P. BULGA-

RIA 11002:12
2. NORVEGIA 2 10 13:32
3. R.P UNGARA 10 0 11:20 

Situația reprezentativei ma.
ghiare este destul de periclitată. 
Următorul meci al fotbaliștilor 
unguri are loc la Sofia unde 
R.P. Bulgaria va face totul pen
tru a obține două puncte, care îi 
vor mări mult șansele pentru 
Stockholm. In orice caz, surpri
zele nu sînt imposibile.

GRUPA IV-a
1. R. CEHO

SLOVACA 32015:24
2. R.D. GERMA

NA 21013:42
3. ȚARA GALI

LOR 31022:42

Infringerea categorică a Ita
liei în Portugalia cu 3-0 și de
clinul in care se află fotbalul ita
lian, face ca această echipa deți
nătoare a unei glorii fotbalistice 
(Italia a ciștigat in 1938 campio
natul mondial) să fie in pericol 
de a nu fi prezentă la Stockholm.

jocuri șl atunci Elveția se va ve
dea din codașă, fruntașă Deci 
mai poate avea speranțe pentru 
calificare.

Situația în grupele din Ameri
ca de Sud și de Nord este urmă
toarea : în grupa X-a Brazilia 
s-a calificat pentru turneul final 
in dauna Peru-lui. In grupa Xl-a 
fac parte Chile, Bolivia și Argen
tina. Primul meci din cadru! pre
liminariilor va avea loc la 22 sep
tembrie între Chile și Bolivia. 
Columbia și Uruguay au disputat 
la 16 iunie primul lor meci sol
dat cu un rezultat nedecis : 1-1. 
Ele fac parte din grupa XII-a 
unde mai participă și Paraguay.

Grupa XlII-a a fost împărțită 
in 2 subgrupe, care vor da un 
singur finalist. Iată aceste sub
grupe : 1. Costarica. Curațao, 
Guatemala și II — Canada, Me
xic, S U.A In această grupă nu 
s-a jucat nici un meci.

Grupa XlV-a afro-asiatică 
este împărțită in 4 subgrupe din 
care se va califica pentru turneul 
final tot o singură echipă.

In prima subgrupă, din care 
fac parte R.P. Chineză Și Indo 
nezia s-au jucat cele două me
ciuri, insă victoriile au fost im 
fiăatâte intre ele din care cauză 
a 23 iunie va avea loc al 3-lea 

med la Kangooa (Bkmania). Dfn 
această subgrupă a mai făcut 
parte și Taivanul care s-a retras.

In subgrupa 2-a, Israel a ră
mas singur, prin retragerea Tur
dei.

Cipru și Egipt care iac parte 
din subgrupa 3-a, nu s-au intilnit 
Încă. Iar in ultima subgrupă Su
danul s-a calificat in dauna Si
riei.

Pentru desemnarea finalistei 
grupei a XlV-a vor avea loc me
ciuri Intre învingătorul subgrupei 
a l-a și Israel. între cel al sub
grupei a Ill-a și Sudan și apoi 
învingătorii Intre d.

Stadionul Republicii va găzdui 
astăzi cu începere de la ora 18 
jocul dintre renumita foriwție 
profesională de fotbal Olympique 
Marseille și echipa bucureștoană 
Locomotiva Gri vița Roșie. Evolu
ția apreciatei formații francele la 
București stârnește un mare inte
res în rîndul iubitorilor jocului 
cu balonul rotund. Olymrfique 
Marseille este una din cele mas 
puternice formații europene, deți- 
nînd pînă în prezent de 6 orEcupa 
Franței. Fosta campioană a Fran
ței a sosit marți seara în Ca
pitală. Echipa cuprinde o sene de

jucători de mare valoare ca por
tarul Domingo, stoperul Jo* 
hansson, interul stânga Marcel și 
aripa stîngă Curyl care a jucat da 
14 ori în naționala Franței.

în cursul zilei de ieri fotbaliștii 
feroviari și au încheiat pregăti
rile în vederea acestui important 
eveniment. în meciul de astăzi 
echipa Locomotiva va alinia ur
mătoarea formație: Dungu, Grea 
vu, Stâncii, Macri, Bodo, Neamțu^ 
Copil, Raab, Ene II, CMaru, Suru. 
Rezerve sînt Szakacs, Vărzan, 
Langa, Seredai și D. Munteanu.

CURSA MUNȚILOR

Filmele

săpfămînii

Din nou împreună
Pe Iaroslav Marwan il cunoaș

teți din multe filme cehoslovace 
dar credem că-l mai fineți minte 
și din creațiile sale din „Tata In 
vacantă" și ..Vacanță cu An- 
del". Am pomenit aceste două 
filme tocmai pentru că ultimul 
său personaj, Macek evoluează 
de asemenea tntr-un cadru rus
tic, la o frumoasă vilă unde-și 
petrece concediul adică tot va
canta, Numai că de astă dată o 
inttmplare cu totul neobișnuită 
l-a dus pe Macek In vacanță. 
Iată despre ce e vorba. Macek 
este, in afară de un excelent sq). 
un foarte destoinic asesor popu
lar. In această calitate el asistă 
la procesul de divorț al lui Ru
zena și Vojta care vor să se des
partă fiindcă „nu mai merge 
așa". Adică Ruzena tn loc să-și 
vadă de gospodărie se ocupă cu 
tntocmirea unui atlas botanic iar 
Vojta trebuie să gătească, să 
spele rufe etc. Macek șeful unei 
familii exemplare, partizan al u- 
nităfii și armoniei intre soți, nu 
poate ingădui un divorf pent'U 
asemenea motive. De aceea ho
tărăște să-i tnvefe pe tinerii sofi 
cum să trăiască, dlndu-le exem
plul familiei sale.

Așa se face că Macek Imvreu- 
nă cu consoarta lui, Sofia și cu 
tlnăra Ruzena pleacă la vilă 
unde aceasta din urmă este su
pusă unei lecții severe de gospo
dărie. Cind vine și Vojta Ia vilă 
are ocazia de a-și vedea nevasta 
în postura de gospodină rutina
tă Dar ce să vezi ? Nu numai

1. SCOȚIA
2. SPANIA
3. ELVEȚIA

GRUPA IX-a
32017:74
31118:73
20113:41

Marginalii

Și fotbalul apa mol nu este tn- 
tr-o situație mai bună deeft cel 
italian. Atit Scoția cit și Spania 
mai au de jucat cu Elveția, la ea 
acasă. N-ar fi exclus ca ultima 
clasată să ciștige aceste două

tuia evoluția campionului olimpic 
Linca, partida cea mai spectacu
loasă an oferit-o Constantin
Gheorghia și Octarims Erenria. 

Gheorghiu a demonstrat din nou

Scenă din filmul „Din nou Împreună*
tinerii învață de la bătr’.ni d țl ți de ad titlul fainului.'Zi 3e d 
băirtnii de la tineri. Sofia înce
pe, după exemplul Ruzenkăi, să-și 
cam neglijeze gospodăria și rd 
se dedice unor ocupații extraja- 
miliare: educarea copiilor in aer 
liber, de pildă. Ca urmare, Ma
cek trebue să măture și sd gă
tească. Cite buclucuri nu iau naș
tere de aici. Aproape un divorț in 
familia lui Macek.

Bineînțeles că spumoasa come
die se termină cu bine, soții în
țeleg că nu pot trăi unul fără 
altul, cele două familii se îm
prietenesc, duclnd mai departe o 
viață frumoasă, luminată de soa
rele dragostei și armoniei. Iar 
hohotele de rls ale spectatorilor 
dovedesc nu numai prețuirea 
pentru film ci și faptul că. dis- 
trlndu-se, învață multe pentru 
viața lor personală, din intim- 
pitirile desfășurate pe ecran.

Prăpastia
Iată o nouă producție a stu

diourilor din R P. Ungară ce 
ne-au obișnuit cu creații de ca
litate. Un conflict des intilnit : 
a alege intre dragoste și datorie 
— aceasta este dilema învățăto
rului Istvan Nagy. Căci el s-a 
îndrăgostit de domnișoara Klări. 
fata chiaburului ce asuprește oa
menii din sat. încetul cu incetal 
iși dă seama că intre el și acea
stă fată se crează o prăpastie —

noi incidente ii dovedesc, lui Ist
van ai dragostea se se impose:- 

tradiție, d din inMrr.-.u: mim:-, 
sale. El nu poate rămine neoă- 1 
tătar, ca un om drept ce e. a 
tonei cind Klări vine să reclame 
că frățiorul ei s-a umplut de că- 1 
duchi de la fiul sărăcanului Ba
kos, cind același copil este scos j 
din rolul „pruncului Isus" la vi
cleim fiindcă maț marii satului nu 
pot îngădui copiilor lor să se în
chine fiului unui „prăpădit". Un 
destin tragic planează asupra lui 
loska Bakoș care devenit argatul 
familiei Borocz Horvath, este su
pus la un regim de mizerie și 
pini la urma moare. E greu de 
descris suferința lui Istvan care, 
revoltat de fărădelegile chiabu
rilor. se rupe de .lumea bună" a 
satului, renunți la dragostea sa 
care i-ar fi cerut să-și renege 
idealurile ți se dedică sprijinului 
țăranilor muncitori tn lupta îm
potriva exploatării.

Scenă din filmul „Prăpastia*

SIBIU (prin telefon).
Ieri la ora 14 din fața Palatu

lui telefoanelor din Orașul Stalin, 
s-a dat startul în cea de-a treia 
etapă a „Cursei Munților*

In această etapă s-a înregis
trat o medie orară foarte bună : 
40,558 km Ploaia torențială i-a 
înfruntat pe cicliști încă de ha ie
șirea din comuna Qlteț, și a con
tinuat pînă la sosirea în Sibiu. 
Printre animatorii etapei se nu
mără cei doi maghiari care au 
mai rămas in cursă Torok și Kiss, 
polonezul Kaminski și germanul 
Gunther. De asemenea au ieșit 
in evidență alergătorii de la 
C.C.A. in frunte eu C. Dumitres
cu. care a ciștigat această etapă.

Clasamentul etapei: 1. C. Du-

Campionatul R.P.R. 
de mare fond pe 

Dunăre la caiac-canoe
între 7—22 iulie a.c., Consiliul 

Central al Sindicatelor organi 
zează „Campionatul R.P.R. de 
mare fond pe Dunăre la caiac- 
canoe". Asociațiile participante 
au început de ia data de 10 iunie 
a.c. pregătirea sportivilor pentru 
acest campionat in orașele Galați, 
Brăila, Giurgiu și Călărași. Este 
demnă de semnalat amploarea 
care a luat-o in țara noastră a 
cest gen de competiție, unică in 
lume, prin mărimea traseului 
(700 km.)

pugilistice
caHtâțile sale cunoscute iar Ere- 
mia i-a oferit o repEcâ dîrză, 
deși uneori inconstantă.

La capitolul rezistență trebuie 
»-i notăm pe Spătani Marin și 
Niți Nicolae. Ambii au înfruntat 
adversari net superiori, însă nu 
s-au intnmdat n-au ocolit lupta și 
an rezistat onorabiL E drept, Niță 
a ajuns și la podea. Gongul ee 
vestea capătul celei de a treia re
prize Fa găsit totuși luptând cu 
campionul ofimpic.
Călărașu cu Szekebr yi Q Iordache 

cu Șerbu Neacșu au făcut partide 
de espectativă. S-au studiat reci
proc și tot reciproc și-au menajat 
pumnii. Dacă însă Szekely a mai 
dat citera luaturi în ultima reori- 

Șerbu Neacșu s-au menținut în 
defensiv» pină ia consumarea par
tidei. Se pare că Șerbu Neacșu 
n-are intenția că boreze în aceeași 
maniera fi la Jocurile de ia Mos- 
<n»va. Sau poate s-a menajat in 
vederea acestor jocuri. Oricum, a 
lost neplăcut™

Bilanțul galei este desigur po
zitiv. Cei 8000 spectatori — justi
ficat nemulțumiți de citeva din 
partide — au avut insă satisfacția 
nuni fi nai spectacol pugilistic 
oferit de cele mai multe dintre m- 
tilniri. Ceea ce, desigur, nu este 
puțin.

M. R.

mitrescu 3 h. 30’04'', 2. D. Mun
teanu, 3. Călin Tudose același 
timp.

In clasamentul general conti
nuă să conducă C. Moiceanu cu 
timpul de 12 h. 42M4’’ urmat la 
4’34” de L. ZanonL Pe locul 5 C. 
Dumitrescu la distanță de 8’50” 
față de primul clasat.

Pe echipe tu clasamentul ge
neral C.C.A. a luat conducerea 
cu timpul de 38 h. 34’50”.

I. BERE

8-2 pentru reprezentativa 
de rotbai a Bucureștiului 

ia Vatos
ATENA 19 (Agerpres). — Prin 

telefon : Reprezentativa de fotbal 
a Bucureștiului a susținut miercuri 
la Voios o intilnire internațională 
amicală cu echipa selecționată a 
orașului. Încasările realizate din 
acest joc au fost destinate ajuto
rării victimelor recentului cu- 
trernuy. Gestul sportivilor rominl 
a fost mult apreciat de populația 
din localitate care a făcut o caldă 
manifestație de simpatie repre
zentanților sportului din patria 
noastră.

Cei 7.004 de spectatori — cifră 
record pentru acest mic oraș — 
au aplaudat frumoasa demonstra
ție a fotbaliștilor romîni care au 
obținut victoria cu scorul de 8—2 
(4—1). Punctele echipei noastre 
au fost realizate de Constantin 
(3), Nicușor (2), Moldoveanu (2) 
și Ozon. Pentru gazde au înscris 
Vahavas și Kotoianis. Echipa ora
șului București a aliniat următoa
rea formație: Voinescu. Pahonțu, 
Apolzan, Neacșu (Zavoda II). 
Călinoiu, Onisie (Neacșu), Anghel, 
Nicușor, Constantin (Ozon), Mol
doveanu (Constantin), Tătarii 
(Moldoveanu).

in l îtevii 
r indii i*i-

•, Miercuri s-a disputat la Tg. 
Mureș întîlnirea restantă dintre 
echipele Energia Tg. Mureș și 
Progresul București din cadrul 
competiției de fotbal „Cupa Pri
măverii*. Jocul a luat sftrșit cu un 
rezultat de egalitate 2—2 (2—0).

* Sportivii cehoslovaci selec
ționați în lotul care va face de
plasarea la Moscova iși continuă 
antrenamentele în vederea Jocu. 
rilor Sț>ortive Prietenești. După 
cum s-a mai anunțat sportivii 
cehoslovaci vor participa la toate 
disciplinele^ cu excepția hocheiu
lui pe iarbă. Lotul cehoslovac cu. 
firinde 280 de sportivi. In compe- 
iția de tenis de masă, R. Ceho

slovacă va alinia o formație diși 
care nu vor lipsi renumiții juca, 

tori Andreadis, Stipek, Grafkova 
și Schwarzova.

Comunicatul Ministerului Minelor
*•• solvenților fostelor școli medii tehnice

din sectorul minier, care au absolvit toate examenele de an, dar nu 
au trecut examenul de diplomă, să-și complecteze studiile sau să 

.ocupe funcții pentru care se cere diploma de absolvire, se organi
zează In mod excepțional o sesiune de lichidare pentru examenul de 
diplomă latre 1—15 septembrie 1957.

Examenul va avea loc la : 
GRUPUL 

fostei școli
GRUPUL 

școli medii
GRUPUL 

fostei ’ școli
ȘCOALA TEHNICA DE MAIȘTRI LUPENI — pentru absolvenții 

fostei școli medii tehnice de cărbune Lupeni.
înscrierile la examen se Iac la școlile respective pe baza certifica 

tului de studii eliberat de școala care a funcționat tn trecut sau la 
școala la care se păstrează arhiva.

Examenul de diplomă constă din susținerea proiectului tn specia 
litatea pentru care s-a pregătit. Proiectele de diplomă vor fi predate 
școlilor ptnă cel mai ttrziu 23 august 1957. Orice proiect dat după 
această dată nu va mal fi luat tn considerație.

Pentru alte lămuriri suplimentare, cei interesați se vor adresa șco 
Ktor respective.

ȘCOLAR MINIER CIMPULUNG — pentru absolvenții 
medii tehnice de cărbune Ctmpulung.

ȘCOLAR MINIER BRAD — pentru absolvenții fostei 
tehnice de minereuri Brad și Vatra Dornel.
ȘCOLAR MINIER BAIA MARE — pentru absolvenții 
medii tehnice de minereuri Baia Mare.

Aterizare forțatâ

țării sale

Un avia
tor indian 
pornește 
din capitala 
spre cel mai

sudic punct al Indiei, la 
bordul unui avion, cu o 
viteză de 364 km. pe oră. 
După 6 ore și 45 țninute 
de zbor este surprins de 
un vînt puternic care su
flă cu o iuțeală de apro
ximativ 10 metri pe se
cundă spre sud-est, di
recție pe care dorește s-o 
urmeze și pilotul. După o

(10 puncte)

oră de la schimbarea di
recției, vîntul încetează 
brusc și pilotul este silit 
să aterizeze imediat din 
cauza unei pane de mo
tor.

Să se spună:
— Pe teritoriul cărui

stat a aterizat avionul ?
— Ce climă exista a- 

colo ?
— Ce eveniment poli

tic internațional a "nit 
loc acolo de curind ?

— Ce mare scriitor ro- 
mîn a participat la acest 
eveniment ?



Noi membri în organele 
de conducere

ale Consiliului Mondial al Păcii
COLOMBO 19 (Agerpres). — La sfîrșitul sesiunii Consiliului 

Mondial al Păcii au fost aleși noi membri în organele de condu
cere ale mișcării mondiale a partizanilor păcii :

MEMBRI AI BIROULUI CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII

ARGENT1NA : Alfredo Varela, scriitor, ziarist. 
CEYLON: D-na Theja Gunawardene, scriitoare, ziaristă. 
EGIPT: .Abdel Rahman <1-Șarkaui- scriitor.
FRANȚA : D-na Yves Faege, vicepreședintă a Consiliului tuțio- 
il francez ar păcii.nai francez ar păcii.
Orientul Mijlociu: (LIBAN, SIRIA. IORDANIA. IRAK. ARABIA 

SAUDITA. YE MEN) : Mustnva Amin, jurist.
REPUBLICA SUDAN : Aii Adam, ziarist
TUNISIA : dr. Ben Sliman.

SECRETARII CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII

CHINA: Cijen $en-iu, ziarist
COLUMBIA; Jorge Zalamea Borda, scriitor, fost ministru.
FRANȚA : Fernand Vigne, secretar general al Consihniei aațfo- 

nal francez al păcii.
INDIA: Pandif Chatur Narain Malaviya, fost ministru al Ma- 

tuiui Bhopal, fost membru al parlamentului, secretar al Coast lie lui 
păcii din intreaga Indie.

REPUBLICA SU1TAN : Ahmad Mohammed Heir, ziarist 
U.R.S.S.: Valentin Sorokin, economist

VICEPREȘEDINȚII. CONSILIULUI MONDIAL AL PACO

BELGIA: D-na Isabelle Blume, profesor de isterie, fost deputat. 
CANADA : Dr. James Endicott, doctor in teologie, președintele 

Congresului canadian pentru apărarea păcii.

MEMBRII CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII

GERMANIA (Republica Democrată Germană) : Dr. Peter Altons 
Steiniger, profesor de drept internațional, președintele Ligă ger- 
mane pentru problemele O.N.U. în R. D. Germană.

GERMANIA (Republica Federală Germană) : Dr. Franz Paul 
Schneider, profesor de economie națională de la Universitatea din 
Wiirzburg; Willy Rattay, secretar al Comitetului german al luptă
torilor pentru pace din R.F. Germană.

ARGENTINA : Dr. Eduardo Aleman, jurist, președintele Comi
tetului argentinian pentru apărarea păcii; Dr. David J. Marongo, 
profesor de fizică la Universitatea din Bueraos Aires : Oskar Pan no. 
campionul Argentinei la șah; Fabian Lustan. arhitect; Dr. Julio 
Louis Peluffo, medic psihiatru ; Fermin Beretervido. arhitect; Dr. 
Gregorio Bermann, medic psihiatru ; Louis F. Fiori, lider sindical.

CHILE: senator Humberto Martones: D-na Anna-Eugenia 
Ugalde, membră a parlamentulid. vicepreședintă a partidului ra
dical ; Sergio Recabarren, fost ministru al Afacerilor Interne și al 
Finanțelor, fost membru al parlamentului, fost delegat In Organi
zația Națiunilor Unite.

COLUMBIA : Dr. Jose Francisco Socarras. psihiatru.
UNGARIA: Jozsef Darvas, scriitor, fost ministru, președintele 

Consiliului Păcii din Ungaria.
PERU : Godofredo Garcia Rendon, jurist, redactorul revistei de 

drept internațional.
REPUBLICA SUDAN : Aii Adam, ziarist.
SUEDIA: Gunnar Inge, renumit medic.
U.R.S.S.: Serghei Romanovski, președintele Comitetului organi

zațiilor de tineret din U.R.S.S.; Mihail Kotov, ziarist, secretar 
responsabil al Comitetului sovietic pentru Apărarea Păcii; L E. 
Gluscenko, membru activ al Academici Unionale de științe Agri
cole „V. I. Lenin".

Au început tratativele 
îmre delegațiile 

guvernamentale și de partid 
ale R. P. Polone 
și R. D. Germane

BERLIN 19 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
A.D.N., a fost dat publicității un 
comunicat in care se arată că la 
18 iunie au Început tratativele pe 
linie guvernamentală Intre dele
gațiile Republicii Populare Po
lone și Republicii Democrate Ger
mane. Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, și Otto Gro- 
tevohl. primul ministru al R. D. 
Germane, au avut un schimb de 
păreri asupra problemelor care 
interesează cele două părți. După 
aceea au fost constituite comisii 
sub președinția miniștrilor Afa
cerilor Externe ale celor două 
state pentru pregătirea documen-

alt comunicat se anun- 
tratativelor dintre 

Partidului Socialist 
-mania și Partiduiu: 

Muncitoresc Unit Polonez.

Proiectele financiare 
ale guvernului francez 

duc Fran{a la sapă 
de lemn

V.-m ÎNfVRM&M

PRAGA. La 18 iunie .au început 
la Praga tratative intre delega
țiile Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia 
și Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Belgia.

BUDAPESTA. La 18 iunie a so
sit la Budapesta la invitația co
mitetului organizatoric din Bu
dapesta al Uniunii Tineretului Co
munist din Ungaria o delegație a 
organizației de Komsomol din 
orașul Moscova, condusă de M. F. 
Davidov, secretar al comitetului 
din Moscova al Komsomolului.

NEW YORK. După cum trans
mite corespondentul agenției Uni
ted Press, la 19 iunie un tribu
nal japonez l-a condamnat re 
soldatul american Bouls la 15 ani 
închisoare pentru că în decembrie 
1956 a ucis pe călugărul budist 
Keido Mațubasi. Boyls a săvlrșit 
crima în scopul de a jefuL

COPENHAGA. Potrivit relată
rilor presei, guvernul danez a ho- 
tărît să accepte propunerea ame
ricană de a se instala anne-ra- 
chetă în Danemarca.

PARIS 19. — Ccrespcode«ta! 
special Agerpres transmite:

In cadrul ședinței de marți sea
ra, Adunarea Nitxna'.ă Franceză 
a adoptat proiectul guvernamental 
cu privire la ord’.nea de zi a dez
baterilor Adunării care vor avea 
loc înaintea vacanțe: parlamen
tare.

Ordinea de zi adoi 
dezbaterea In primul
iectelor financiare ale guvernului, 
apoi a tratatelor pleții comune și 
Euratomului și In sfîrșiț a proble
mei algeriene.

In cadrul dezbaterilor de marți, 
reprezentantul așa ziselor grupuri 
moderate. BruneL a cerut să se 
includă pe ordinea de zi a Adu
nării proiectele îndreptate Împo
triva Partidului Comunist El a 
făcut Partidului Comunist o vină 

1 din faptul că se pronunță pentru 
: tratative pașnice in Algeria. Pro- 
{ punerea grupurilor de dreapta a 
' fost respinsă de Adunare cu 296 
I voturi.
‘ Proiectele financiare ale guver- 
naluf; czre vor ti dezbătute joi tn 
Adunarea Națională, prevăd spo
rirea prețuim benzine:, introduce
rea de taxe scp'imentare la arti
colele de mesaj, sporirea tarifelor 
poștale și telefonice etc. In total 
proiectele guventamentare prevăd 
uuroducerea pini la sfirsitul anu
lă a unor no< taxe In sumă de 153 
miliarde franc. Aceste noi impo
zite urmează să Fie sporite In 1958 
piuă la 370 miliarde frână.

A opta zi a
Cortina a căzut asupra ulti

mului act. Artiștii au ieșit la 
rampă, dar sala tace. Nu se a- 
plaudă. Spectatorii par desfigu
rați, cuprinși de o cumplită și 
fără de leac desnădejde. Godot 
n-a venit, Godot n-a venit. Cor
tina cade neiăsînd nici cea mai 
palidă speranță despre ivirea lui 
Godot. Și de aceea sala tace.

Cine este acest Godot ? Perso
najul piesei lui Samuel Beckett 
— „Așteptlndu-l pe Godot". De 
fapt, suspomenitul nu e un nume, 
ci un simbol. El personifică idea
lul, împlinirea, viitorul, acel vi
itor care nu se va realiza Insă 
niciodată. Oamenii striviți, sfi- 
șiați de un prezent apăsător și 
ascuțit, așteaptă fără nădejde un 
viitor dovedit a fi doar o prelun
gire la infinit a prezentului șt a 
așteptării. ' .

Văzută de departe, piesa lut 
Beckett și straniul său personaj 
par extravagante, modă literară, 
aiureli de om acrit, cu idealurile 
frlnte și înecate tn apele tulburi 
ale scenei. Privită de aproape și 
tn complexul vieții ce se deapă
nă în țările apusului, piesa lui 
Beckett, cu imensa sa disperare, 
reflectă o realitate tragică, a 
cărei victimă principală este ti
neretul.

De la încetarea războiului șl 
ptnă astăzi drama tineretului 
din Occident s-a desfășurat sub 
privirile indiferente al unora, in- 
cintate ale altora. Șl indiferenții 
și Inctntatii fac parte din galeria 
cruntă a celor pentru care omul 
e un număr, fie in fabrică, fie pe 
front.

De la zdrobirea fascismului șt 
ptnă astăzi, tinerei generafii a 
Apusului i s-a Imputat urechile 
cu răcnetele isterice ale belico- 
șilor atlantici, i s-a vinturat tn 
fața ochilor un imaginar pericol 
comunist, i s-a infiltrat tn creer 
ideia superiorității rasei sau na
ției sale, i s-a vorbit de tot felul 
de pericole — negre, galbene și

roșii. Tineretul a fost solicitat 
de tot soiul de ideologi și i s-a 
predicat ani de zile șiraguri de 
teorii ce merg de la existenția
lism la actul gratuit, de la dez
mățul moral la stabilirea unei 
..ordini noi" cu ajutorul gloan
țelor. Toate acestea In vreme ce 
tineretul avea pretenții mult mai 
mici: pace, liniște, o meserie, un 
cămin, un loc unde să munceas
că, clțiva copii, un rond cu fiori 
o seară de dans, o carte buni. 
Pretenții firești, fără dorința de 
a stăpini alte popoare, alte teri
torii. Și acest tineret n-a fost lă
sat tn pace: i s-au dat și i s-au 
creat probleme, peste cele pe care 
i le puneau cursul normal al 
vieții.

Dibuind prin haosul creat, prin 
haosul moral șl economic tn care 
a fost tmpins, tineretul apusean, 
hărțuit și zăpăcit, a Inceout să 
caute soluții, să caute ,a opta zi 
a săptăminii". să-l aștepte fără 
nădejde pe Godot. Nemulțumit cu 
cele șapte zile ale săptăminii, 
care sint așa cum sint, a pornit 
tn căutarea zilei bune și fericite 
numită de nu știu care publicist 
francez, a opta zi a săptăminii, 
O caută pretutindeni cu speran
ța că va afla in ea up antidot la 
relele realității imediate. Ajunge 
isteria războinică la paroxism ? 
Se vorbește de un război imi
nent. de un pericol atomic ? Se 
naște imediat reacția: Rock’n 
Roit. O speranță se infirioă: cel 
puțin cit o să urle tromboanele 
și or să bată timpanele lui Bill 
Halley n-or să sune trompetele 
regimentelor. Așa se întinde mo
lima acestui dans isteric, așa a- 
par sute de cluburi Bill Halley, 
așa se ajunge la acte de demen
ță oolectivă. Să clnte, să urle, 
să danseze, să nu mai audă de 
război, de bombe atomice, de ar
me ultime, să fugă de realitate, 
să se refugieze in zonele primiti
ve ale instinctelor.

„Poporul romîn este pătruns 
de dorința de înțelegere și apropiere 

cu popoarele Iugoslaviei"
— Raportul lui Blajo Jovanovici asupra vizitei 

delegației parlamentare
BELGRAD 19 (Agerpres). — 

Tanisig transmite: Președintele 
Scupșcinei Populare a Muntene- 
grului Blajo Jovanovici, șeful de
legației parlamentare iugoslave 
care a vizitat recent Romînia a 
prezentat marți Un raport asupra 
acestei vizite în cadrul ședinței 
Scupșcinei Populare Federative a 
Iugoslaviei.

Jovanovici a declarat că dele
gația iugoslavă s-a convins de 
faptul că oamenii munci; din Ro
mînia și conducătorii lor nutresc 
sentimente calde și prietenești 
față de Iugoslavia. Ei doresc ca 
colaborarea dintre Iugoslavia și 
Romînia să se dezvolte și să se 
intensifice în toate domeniile 
vieții politice, culturale și econo
mice.

Jovanovici a subliniat că in ca
drul convorbirilor avute tn mai 
multe rînduri cu membrii delega
ției iugoslave, reprezentanții Ma
rii Adunări Naționale a Romî- 
niei și-au exprimat dorința de 3 
se stabili legături strînse Intre 
deputății din cele două țări, tn 
scopul consolidării și extinderii 
relațiilor reciproce. O deosebită 
satisfacție a produs convorbirea

iugoslave în Romînia — 
cu președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale dr. Petru Gro
za care, a spus Jovanovici s-a 
exprimat in cuvinte călduroase 
despre Iugoslavia socialistă și 
dorința de întărire a colaborării 
generale dintre cele două țări.

Arătind că delegația a vizitat 
un număr de orașe, construcții 
industriale, gospodării agricole 
și diferite instituții sociale și cul
turale, Jovanovici a declarat că 
membrii delegației au remarcat 
progrese considerabile în toate 
domeniile.

In încheiere, Blajo Jovanovici 
a subliniat că din convorbirile a- 
vute cu reprezentanții autorități
lor și cu oameni de rînd membrii 
delegației parlamentare iugoslave 
s-au convins câ poporul romin 
este pătruns de dorința de înțe
legere și apropiere cu popoarele 
Iugoslaviei. Aceasta dorință a 
poporului romin. a spus Jovano
vici, este întemeiată nu mima; pe 
prietenia tradițională și pe legă
turile reciproce, d și pe eforturile 
comune pentru construirea socia
lismului.

Participarea delegației romîne 
la Congresul ftiziologilor din U.R.S.S.

— Declarajia acad. prof. dr. Marius Nasîa —
MOSCOVA 1». Corespondentul 

Agerpres transmite : După cum 
se știe, la Moscova a avut loc 
Congresul Unional de ftiziolcg.e 
la care au participat aproape 290 
delegați, oaspeți printre care 
s-au aflat și delegații străine re
prezentate prin ennnenți ftizio- 
logi. In legătură cu acest congres 
acad, prof dr. Marius Nasta. 
conducătorul delegației romine, a 
spus:

.Al Vl-lea Congres al ftizio- 
logilor din Uniunea Sovietică 
ne-a făcut o puternică impresie 
nu numai prin marele număr de 
participanți dar mai ales prin a- 
cela al rapoartelor și corapoarte- 
lor. comunicărilor in care s-au 
oglindit cele mai importante din 
actuaiele probleme ale ft’zolo- 
giei.

Participarea delegației romine 
care s-a bucurat de o primire 
deosebita și prieteneasca a fost 
favorabil apreciată de oamenii de 
știință sovietici. Cele șase comu
nicări ale delegației romine au 
fost acceptate și expuse fie ia șe
dință pknară. fie in ședințele pe 
secpL Numeroși participanți so
vietici și străini au solicitat tex
tele comunicărilor.

Nraeroșj medici ca renume din 
Apes s-au interesat In mod deo
sebit de țara noastră, exprimin- 
da-și dorința de a vizita Republi
ca Populară Romină pentru a lua 
craoștință de realizările in do. 
nsesrel sanitar. Printre aceștia 
citez pe dr. Etiene Bernard, 
Noel] Rist (Franța), profesorul 
Lydtin 'Munchen), prof. Gries- 
bach. secretar general al Federa
ției germane de tuberculoză (R.F. 
Germană), prof. Dercy Hart (An
glia).

Succesul soliștilor 
romîni la Paris

PARIS 19 (Agerpres). — La 
sfîrșitul săptăminii trecute a avut 
loc la teatrul „Olympia" din Pa
ris spectacolul de gală al Festi
valului internațional de music- 
halL La spectacol au asistat dl. 
Rene Coty. președintele Republi
ci. miniștri personalități ale vie
ții culturale.

In cadrul spectacolului soliștii 
romini Damian Luca, interpret la 
nai, și Ion Schină, interpret la 
țambal, au obținut un mare suc
ces.

Specucolele Ansamblului C.F.R. Giolesîi in Grecia
Și Franța a hotărît 

să slăbească 
restricțiile în comerțul 

cu R. P. Chineză
PARIS 19 (Agerpres) — După 

cam relatează ziarul „France 
Soir* guvertk.; francez a hotărit 
să urmeze exemplul Ang..« și al 
altor țări ocrsdestale și să slă
bească restnctAe asupra comer
țului ca P P. Cbinezâ.

VOLOS 19 (Agerpres). — Co- 
■esxmdenți teteianick: Ansam- 
blai de defere și dansuri popu
lare CFR. Ciulețti continui cu 
mare succes turneul său in Gre
cia. Marii seara. In sa-'s cinema
tografului „Ahilion" d:n orașul 
ț'o.'as. artiștii romini au dat un 
spectacol la care au asistat a- 
praape 1.000 de persoane printre 
cere prefectul districtului Mag- 
•tezia, primarii orașelor Voios și 
Nea tonia. Cei de-al doilea spec-

tacol a avut loc miercuri seara 
Ambele spectacole date de solii 
artei populare rominești au fost 
entuziast aplaudate de public.

Artiștii romini au hotărit Ca în
casările realizate Ia cele două 
spectacole sd fie donate fondului 
de ajutorare a sinistraților de pe 
urma cutremurului care a distrus 
orașul Voios.

Vineri seara. Ansamblul de cin 
tece și dansuri populare C.F.R. 
Ciulești, părăsește Grecia indrep 
tindu-se spre Ankara.

w J wsapta A. * *mu...
Crește mizeria, yomațuL, im se 

găsesc slujbe, «a se poețe ajunge 
pe băncile saâersitdților ? Se 
creează idoli la care să creadă, 
pe care-, consideri mult așteptata 
zi a opta. Așa s-a ndsazt „jzmes- 
deanismuf. Fără să fie vinovat 
cu ceva, te jarul actorului James 
Dean s-a creat un adevărat cult. 
Inlerprefind roiuri de tineri pu
ternici, plini de vitalitate și de 
frumusețe. Dean a avut o imensă 
popularitate care nu se desminte 
nici după moartea lui. Recent, 
ziarele au anunțat ci o fată de 
14 ani a încercat si se sinucidă, 
aruncindu-se te mare depe o stin- 
ci. din pricina răposatului actor. 
In S.U-A„ Anglia, Franța. Ita
lia ar.t numeroase cluburi „'umes 
Dean" ai căror membri poartă 
chipul idolului la butonieră, se 
îmbracă asemenea lui Dean, dan- 
seazi rock și cinti osanale ac
torului decedat.

Sau poate mult dorita a opta 
zi te afli tn actele de violența 
ale lui John Kasper, purtătorul 
gingașului și onorabilului titlu de 
viitor „Hitler ale Americii". Acest 
organizator de pogromuri, de lin- 
șajuri, de acțiuni de masă împo
triva negrilor, elev al poetului 
fascist Ezra Pound, stringe în ju
rul său tineri dezaxați, înșelați, 
acriți, intoxicați cu literatură po
lițistă. Și acestei adunături de hu
ligani, Kasper ti arată „vino
vați" pentru golul și mizeria lor 
sufletească, pentru nevii lor mă- 
cinați, pentru tinerețea lor ucisă. 
Servind pe adevărații vinovați, 
Kasper folosește limbajul verita
bilului Hitler numind ca vinovați 
pentru relele din America . pe 
progresiștii ticăloși, slăbănogii in
telectuali, parveniții, clinii poodle, 
socialiștii cu ochii injectați, freu- 
dienii, jazzul și psihiatria". (A ui
tat din păcate de bicicliști, vîn- 
zătorii de șireturi și canguri). In 
jurul acestui Kasper hitlerlst se 
stringe nu numai drojdia, ci și 
unii tineri rătăciți, șovăelnici, car»

sini te stare să creadă ci a opta 
zi a sdpMml.’ui a luai chipul lui 
Kasper.

Și nu e singura amăgire. Me
reu Godet e așteptat, mereu se 
crede cd tnsftrșit a venii a opta 
zi. E căutată in teoria actului 
gratuit (recent un băiat de 13 
ară și-a ucis sora pentru că a- 
vind polipi, sforăia și iL_ enerva) 
tn jocul periculos de-a moartea 
(tinerii se așează pe stradă in 
monom și trec prin fața mașini
lor in momentul cel mai peri
culos cu putință. In furia huli
ganismului (5000 de tineri sue
dezi beți, au demontat șinele 
tramvaielor, au răsturnat auto
buse. au spart vitrine, au mal
tratat trecătorii tn cluburile exis
tențialiste, în literatura pornogra
fică, in cabarete, in gangsterism. 
Accetuind tragedia, scufundin- 
du-se in mlaștină, o parte a tine
retului — acel tineret lipsit de 
spiritul luptei — caută înfrigu
rat, dramatic, a opta zi a săptă
minii, răvășit, desorientat il aș
teaptă pe Godot. Și nu vine. Și 
nu se află ziua a opta.

Nu se găsește ziua a opta pen
tru că ea se află de fapt cuprin
să in cele șapte. Cheia enigmei 
acesteia false se află tnsă bine 
ascunsă in buzunarul celor care 
au tot interesul ca această cursă 
pentru căutarea unei ieșiri din 
impas să se ducă pe piste gre
șite. Aceasta este garanția că ti
nerii nu vor afla adevărul: a 
opta zi e in cele șapte. Iar vino- 

‘ ' a
fie

Sentinja unui tribunal 
vesfgerman împotriva 
unui membru al U.T.L 

German
BONN 19 (Agerpres). — A- 

genți a D.P„A. anunți că tribuna
lul din Dortmund a condamnat 
pe Erich Egen Karasch la 18 luni 
închisoare pentru faptul ci a fost 
membru al Biroului Central al 
Uniunii Tineretului Liber Ger
man, organizație interzisă de au
toritățile vestgermane.

valul este tocmai acela care 
aruncat o nadă ca si nu 
ghicit.

Drama tineretului apusean 
trebui să aibă insă cindva ( 
desnodămlnt. Și atunci adevărul j 
va țtșni luminos, disperarea se 
va curma, iar zilele săptăminii \ 
vor fi atit de pline, incit nimeni; 
nu se va mai gindi la himerica | 
zi a opta. Și nimeni nu-l va mai 
aștepta pe Godot.

AL. GIRNEAȚA I

va 
un

Primele ființe vii 
ia 100 km. înălțime
— CONFERINȚA DE PRESA 

DE LA MOSCOVA 
CU SAVANȚII SOVIETICI — 

țțc&mzsirsra RSAsAsrvita

2 MOSCOVA 19 (Agerpres). j 
ii — TASS transmite: La 18 j 
ii iunie a avut loc o conferință 2 
5 de presă la Comitetul de stat 2 
J pentru legăturile culturale cu j 
2 străinătatea. Atenția cores- 2 
5 pondenților a fost atrasa de 2 
2 călătoriile in înălțimile stra- 2 
1 tosferei — trei ciini care au >;

efectuat zborul in rachete la 2 
o înălțime de peste 100 km. 2 
Doi d:n acești ciinț au efec- 2 
tuat două zboruri și au rezis- 2 
tat minunat la aceste expe- 2 
riențe. Toate zborurile au fost J 
filmate. S-a stabilit că nu au 2 
survenit nici un fel de schim- 2 
bări in comportarea animale- { 
lor in timpul ridicării lor la j 
o înălțime atit de mare cu of 
viteză de 1.770 metri pe se- l 
cundă. i

Aleksei Pokrovski, membru j 
al Comitetului pentru organl- i 
zarea Anului geofizic interna- I 
țional a declarat In cadrul { 
conferinței: 2

Oamenii de știință sovietici 2 
au reușit, cu ajutorul acestor | 

i l l1
2 
2 
2 
2 
2 
2

ultravio- “
1
1
2 
2

i
1
I
i
i

i 
I
1
2 
I
I 
I
i
J experiențe, care se efectuează 2 
{ Încă din 1950. să stabilească “ 
| posibilitățile de lansare cu 
2 ajutorul unor catapulte și pa- 
î rașute a unor ființe vii din 
{ rachete de la diferite înălțimi, 
| ceea ce prezintă mare impor- 
| tanță pentru infăptuirea prac- 
J tică a zborurilor cu rachete. 
{ Concomitent s-au făcut cerce-
1 țări in privința influenței pe
2 care o exercită asupra orga-
2 nismelor vii razele uțl__ ț_

Ilete și cosmice.
In ce privește volumul lu- 

l crărilor care urmează să He 
J efectuate in cadrul Anului 

geofizic internațional, a spus :.
2 Nikolai Pușkov, vicepreședin- ' 
2 te al Comitetului sovietic pen- ? 
;; tru organizarea Anului geofl- ? 

zic internațional, — U.R.S.S. J
2 poate fi comparată doar cu r. 
2 S.U.A. Unele observații vor S 

putea fi efectuate numai de
H către Uniunea Sovietică ca £ 
» de pildă măsurătorile magne- î 
2 tice in Ocean. Numaj U R.S.S. ! 
2 posedă o navă nemagnetică .. 
2 specială „Zarea" cu un depla- t 

: sament de 600 tone. Nava are >> 
2 dispozitive care îngăduie să » 

se efectueze in permanență f 
2 observații din mers. In acea- » 
2 «ta constă superioritatea navei ! 
2 „Zarea" față de nava nemag- » 
■1 netică „Carnegie", construită > 
2 în S.U.A., care a naufragiat > 
2 la timpul său. >■
2 Tinărul om de știiință Alia » 
2 Masevici vicepreședintă a j 
2 Consiliului astronomic al A- >; 
2 cademiei de Științe a U.R.S.S . 

a vorbit corespondenților des. 
pre pregătirile astronomilor j 

. in vederea Anului geoFzic in- j 
■ temațional. I

ÎS» R* •

Răsunătorul eșec 
al primei rachete 
intercontinentale 

americane
PARIS. — Experimentarea pri

mei rachete teleghidate intercon
tinentale „Atlas" — care trebuia 
să pregătească viitoarele expe- 
rienfe cu rachete interstelare — a 
fost destul de puțin fericită. Ra
cheta „Atlas" lansată de la baza 
Cape Canaveral (Florida) tre
buia sd parcurgă o distanță de 
8.000 km : ea nu a parcurs decit 
25. Racheta a fost construită si 
urce 20.000 km : ea s-a dezinte
grat la 1600 m. rămășițele în flă
cări cănnd in Atlantic. Pierderea 
se cifrează la 200 miliarde franci.

„Această experiență ne-a dat 
posibilitatea să culegem infor
mații foarte prețioase" a decla
rat un purtător de cuvin! al avia
ției americane pe un ton extrem 
de optimist.

Se pare că o agenție de turism 
americană și-a asigurat exclusi
vitatea primei călătorii în luni. 
Ea are deja toate locurile com
plectate.

Societăți de asigurare engleze 
și americane ti asigură pe viitori 
călători împotriva riscurilor 
călătorii interplanetare.

unei

Populația vestgermană se opune remilitarizării țării. Manifes
tațiile numeroase care au loc in Germania occidentală atrag 
atenția că remrlitarizarea inseamnă pregătire pentru război. 
Guvernul de la Bonn continuă insă să rămină surd la cerin
țele poporului.

In fotografie puteți vedea un aspect de la una din demon
strațiile împotriva remilitarizării Germaniei occidentale. De
monstranții poartă placarde pe care sint scrise: .Primul răz
boi mondial a costat 9.700.000 de morți și 280 miliarde mărci": 
„Al doilea război mondial a costat 55.000.000 de morți și 1.900 
miliarde mărci". Și ca o concluzie pentru prezent pe placarda 
din mijloc se poate citi: „A negocia este mai bine decit a 
amenința cu sabia".
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160 DE ANI
de la înființarea industriei 

noastre petrolifere
(Urmare din pag. l-a) 

voluția industriei petrolifere In 
această perioadă ?

RĂSPUNS : De la început, pe
trolul rominesc a atras atenția 
capitaliștilor străini ca o sursă 
mare de cîștig. Tn 1862 englezii 
și turcii înființează prima socie
tate pentru exploatarea petrolului 
rominesc și de atunci și pînă la 
23 August 1944, cu concursul tu
turor partidelor politice burgne- 
zo-moșierești, conservatori, libe
rali, țărăniști etc., capitalul străin 
a ajuns să acapareze 91,9”/i> din 
industria petroliferă din Romî
nia, realizînd cîștiguri uriașe.

Așa se explică de ce în Romî
nia, deși a fost prima țară din 
lume în care a început dezvolta
rea industriei petrolifere, totuși, 
din cauză că trusturile străine au 
acaparat zăcămintele și rafină
riile, s-au încetinit cercetările de 
noj zăcăminte și investițiile, după 
cum dictau interesele acestor 
trusturi care acaparaseră bogate 
regiuni de țiței în țările coloniale. 
Drept consecință, dezvoltarea a- 
cestei industrii nu s-a făcut co
respunzător cu posibilitățile 
existente.

In ceea ce privește utilajul a- 
dus în țară între anii 1920-1933 
el nu a fost înlocuit, ajungind 
ca după^ terminarea celui de al 
doilea război mondial să se pre
zinte tnțr-o stare avansată de u- 
zură fizică și de demodare. Toa
te aceste cauze au făcut ca pro
ducția de țiței a țării să fie în 
continuă scădere din 1936, cind 
s-a atins cea mai mare producție 
sub burghezie, și pînă în anul 
1947.

Tn toată această perioadă, mun- 
citorii petroliști au dus o luptă 
neobosită, prin manifestații și 
greve, împotriva exploatării capi
taliste, care au culminat cu lupte
le din iarna anului 1933. Munci, 
țorii petroliști au constituit un 
important detașament revoluțio
nar al clasei muncitoare din Ro
mînia care a ținut sus steagul 
luptei pentru socialism.

După 23 August 1944, parte 
din rafinăriile noastre bombar
date și distruse nu au fost refă
cute de societățile străine care 
practicau un sabotaj organizat. 
Aceste societăți nu au întreprins 
pînă la naționalizare nici un fel 
de lucrări de explorare, deschide
re de noi șantiere și regiuni pe
trolifere.

ÎNTREBARE: Care sint reali
zările industriei noastre petroli
fere în anii regimului democrat 
popular ?

RĂSPUNS: Numai devenind 
bun comun al poporului munci
tor, industria noastră petroliferă 
a putut intruni condițiile necesa
re unei dezvoltări raționale și 
continue.

—- Producția de țiței a crescut 
de la 3.800.000 tone în 1947 la 
10.920.467 tone în 1956; numărul 
de metri forați a crescut de la 
304.000 în 1947 la 897.399 in 
1956; numărul de sonde produc
tive a crescut de Ia 2.200 Ia peste 
4.000; s-a mărit capacitatea de 
prelucrare de la 3.500.000 tone la 
peste 11.000.000 tone.

Este bine cunoscut faptul că 
în acest timp s-au descoperit noi 
regiuni petrolifere : Pitești și Ol
tenia ; că Moldova a devenit un 
centru important al extracției de 
iței și că se execută importante 
ucrări de prospecțiuni în Ardeal. 

Datorită unei acțiuni susținute 
de prospectare și explorare, cim- 
purile de sondă s-au întins aproa
pe pe tot lungul lanțului Carpa
tic. In realizarea acestor mari 
lucrări am primit aportul frățesc 
al Uniunii Sovietice, atit în do
meniul explorării și forajului, cit 
și al instalațiilor de prelucrare.

Republica Populară Romină 
are actualmente o industrie pro
ducătoare de utilaj petrolifer care 
nu numaj că satisface nevoile 
troprii, dar și exportă utilaje de 
oraj tn diverse țări.

Petroliștii romîni ajută la dez

voltarea industriei de petrol dîâ 
R.P. Chineză, India etc.

Pentru mărirea capacității de 
prelucrare a producției actuale de 
țiței s-au construit in acești ani 
două rafinării în Moldova.

Pentru ca industria noastră de 
petrol să se dezvolte pe baze 
științifice, și după cele mai noi 
metode tehnice, s-au organizat 
institute de cercetări și proiectări 
pentru dezvoltarea tuturor pro
blemelor de foraj, extracție șl 
prelucrare a țițeiului. Trebuie re
marcat că, deși In trecut Romînia 
era una din principalele țări pro
ducătoare de țiței din lume, nu 
poseda o bază proprie de cercetări 
științifice, iar specialiștii noștri 
— cum a fost de exemplu ing. 
E. Edeleanu — erau nevoiți să-și 
vîndă cunoștințele în țările capi
taliste, marilor trusturi petroli
fere. ,

In anii puterii populare, volu
mul de construcții social-cultu- 
rale și sanitar gospodărești, reali
zate în sectorul industriei petroli
fere, a crescut simțitor. Numai 
din anul 1951 și ptnă acum s-au 
construit peste 1.700 locuințe, nu
meroase cantine și clădiri cu ca
racter social cultural, în valoare 
de 366.844.000 lei, din care cons
trucțiile de locuințe reprezintă 
cca. 300.000.000 lei. Au fost ridi
cate noi așezări în regiunile pe. 
trolifere, ca orașele Lucăcești, 
Onești etc.

ÎNTREBARE: Ce sarcini are 
actualmente industria noastră pe
troliferă ?

RĂSPUNS : In fața industriei 
noastre petrolifere stau sarcini 
importante și imediate, a căror 
realizare va asigura ritmul de 
producție cerut de necesitățile 
dezvoltării economiei naționale in 
cel de al doilea plan cincinal.

Astfel, se vor intensifica lucră
rile de prospecțiuni geologice pe 
tot cuprinsul țării și în special 
în regiunea platformei dunărene, 
prin care se vor putea delimita 
noi structuri ce urmează să fie 
date spre explorare fn cel mai 
scurt timp posibil.

Se va mari eficacitatea lucră
rilor de foraj de explorare pen
tru identificarea structurilor ex
ploatabile, mărindu-se astfel re
zerva industrială de țiței și gaze.

Una din sarcinile importante 
ce revin ministerului nostru este 
crearea și dezvoltarea celei mai 
moderne ramuri industriale — pe. 
trochimia, care are drept scop va
lorificarea gazelor de cracare și 
de sondă, precum și a produselor 
petrolifere, pentru a se obține o 
gamă variată și foarte abundentă 
de bunuri de consum și mărfuri 
mult cerute la export: cauciuc 
sintetic, mase plastice, fibre sin
tetice, benzine și uleiuri superioa
re, aditivi, deiergenți etc.

In realizarea acestor sarcini, 
un rol de prim ordin îl joacă 
munca entuziastă și creatoare a 
petroliștilor noștri, antrenați în 
prezent în întrecerea socialistă 
lansată de petroliștii de la Valea 
Caselor.

ÎNTREBARE : Cum se va săr
bători acest important eveniment?

RĂSPUNS : La începutul lunii 
octombrie se va sărbători în toate 
unitățile m nisterului nostru o „zi 
a petrolistului", care pe viitor va 
fi statornicită ca o zi Închinată 
tuturor lucrătorilor petroliști.

In ajunul acestei zile se vor 
organiza la Ploești, Pitești, Tirgn 
Jiu și Moinești consfătuiri regio
nale, In care se vor dezbate pro
blemele de bază ale industriei 
noastre petrolifere.

In orașul Ploești se va organiza 
un muzeu al dezvoltării industriei 
petrolifere. Se vor tipări afișe în 
culori și se va realiza o insignă 
a centenarului.

S-a luat contact cu Uniunile 
profesionale ale oamenilor de artă 
și cultură și cu editurile de spe
cialitate, în vederea oglindirii în 
toate domeniile artei a acestui e- 
veniment și a editării unor lucrări 
cu caracter jubiliâr.

(Text prescurtat)

Delegația C. C. U.T.M. la Congresul 
Federației Tineretului Comunist Italian

Miercuri a părăsit Capitala, in- 
dreptîndu-se spre Bologna, o de
legație a C.C. al U.T.M. care va 
participa la cel de-al 15-lea Con
gres al Federației Tineretului Co-

munist Italian, care îșl începe lu
crările la 20 .Iunie a.c. Delegația 
este condusă de tov. Cornel’a 
Mateescu, secretar al C.C. al 
U.T.M.

INFOR
După un turneu de șase săptă- 

mlni in țara noastră miercuri di
mineața Ansamblul Circului de 
Stat al Uniunii Sovietice a pără. 
sit Capitala inapoindu-se in pa
trie.

La plecare, artiștii sovietici au 
fost salutați de reprezentanți ai 
Ministerului Invățămîntului și 
Culturii, ai Sfatului Popular al 
Capitalei, precum și de numeroși 
artiști aj Circului de Stat.

Au fost de fată reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

★
Tn urma unor experiențe fruc

tuoase chimiștii de la laboratorul 
central al fabricii „Electroputere" 
din Craiova au preparat un nou 
produs cu calități higroscoplce 
superioare: „silicagelul". Noul 
produs are un preț de cost mult 
mai mic decit al substanțelor 
higroscopice folosite pînă în pre
zent. El va fi utilizat pe scară 
largă la protejarea instalațiilor 
din interiorul mașinilor electrice 
care se exportă in țările cu climă 
caldă.

★
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd în Uniunea So
vietică, o delegație a Sfatului 
Popular al Capitalei condusă de 
ing. Anton Vlădoiu, președintele 
Comitetului executiv, care va par
ticipa la festivitățile organizate

MÂȚII
cu prilejul Împlinirii a 250 de ani 
de la întemeierea orașului Lenin
grad.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa delegația a fost salutată 
de. tovarășii Florian Dănălache, 
prim secretar al Comitetului Oră
șenesc București al P.M.R., I. 
Birzu, Steliana Năstâsescu, I. 
Nițu, I. Rădan, vicepreședinți ai 
Comitetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, precum și 
de deputați ai Sfatului Popular 
al Capitalei.

Au fost de față A. F. Kaba
nov, consilier și V. I. Barahnin, 
prim secretar al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

★
Tncepind de joi 20 iunie, pe e- 

cranele cinematografelor ,.Bucu- 
rești", „Gh. Doja", „1 Mai" și 
„Arta" din Capitală va rula co
media „Stan și Bran studenți la 
Oxford".

★
Academia R.P. Romine anunță 

că vineri 21 iunie, la ora 18, va 
avea loc, în aula din Calea Vic
toriei nr. 125 o ședință festivă 
consacrată marelui om de știință 
Charles Linne. Vor prezenta co
municări acad. Emil Pop și prof, 
Vasile Radu, membru corespon
dent al Academiei R.P. Romîne. j 

(Agerpres) j


